
 



 

 

 

 اإلىداء :
 

 حب إلى من جرع الكاس فارغا ليسقيني قطرة

 إلى من كمت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم

 إلى القمب الكبير ..........والدي العزيز

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبمسم الشقاء

 ..........والدتي الحبيبة إلى القمب الناصح بالبياض

............................ 

 ..ىواري .....إلى القمب الطاىر والرقيق أخي الوحيد ..

 والنفوس البريئة التي ريحاين إخوتي "سامية ، شيرة ، سعاد ، لبنى "

اآلن تفتح االشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض بحر واسع مظمم ىو بحر الحياة وفي ىذه 

لى الظممة ال تضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األ خوة البعيدة إلى الذين احببتيم وأحبوني أصدقائي وأحبتي وا 

 الذين كانوا سندي ولم يذكرىم قممي .

 بدون أن أنسى صديقة العمر التي قاسمتني أعباء ىذا البحث أختي الغالية ......" نورة "

 ـ وردة ـ                                             

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 اإلهداء :
 
 

 

كل من آمن باهلل ربا وباإلسالم دينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبيا ورسوال إلى من ال تكفي الروح فداء ليما ....إلى من  إلى
 أوصى بيما هللا عز وجل
 فقال : وبالوالدين احسانا.

 إلى طيف األمل...رمز األخالق والعمل...الذي كان لي عونا وسندا في حياتي...
 أجمي نجاحي....إلى الذي تسبقت فرحتو لنجاحي...... إلى الذي كافح وناضل من

 إلى المذي رباني وافتخر دوما بجنس تربيتو...إلى عنوان الرجولة ......
 إلى الغالي أبي

 إلى لمسة الدفء والحنان ...إلى من رمتني األقدار بين أحضانيا ....
 وتخجل كمماتي حين أذكرىا....إلى التي وىبت نفسيا ألجمي.....

التي عشقت الحياة ألجميا....إلى من عممتني فمسفة الحياة وأودعت ذاتيا في داخمي...إليك يا من  إلى
 تممكين أجمل كممة ينطق بيا لساني

 إلى الحبيبة والغالية أمي
 إلى رمز فخري ...إلى القموب الطاىرة....إلى النفوس البريئة

 ..."بالل " هللا لي وحفظو يا ربالكتكوت "بمبل " شفاه  إخوتي وأخواتي " العيد ، العربي ، حكيم ، بغداد " وأخي
 إلى من إلى من استوطن القمب وسكن فيو....إلى زوجي وسندي في الحياة..."فضيل "

 إلى من أكن ليم الحب والتقدير صديقاتي وأحبابي .
 إلى الحبيبة الغالية التي شاركتني أعباء ىذا البحث ..."وردة "

 ـ نورة ـ

 

 



 

 

 

 
 
 
 والتقدير :الشكر 

الشكر والحمد هلل ربي العالمين الذي يسر لنا أمرنا وأنار لنا عقمنا في مثل ىذه المحظات يتوقف العقل ليفكر 

قبل أن يخط الحروف ليجمعيا في كممات تتبعثر األحرف وعبثا أن يحاول تجميعيا في سطور سطور كثيرة 

 من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا. تمر في الخيال وال يبقى لنا في نياية المطاف إال قميال

 فواجب عمينا شكركم ونحن نخط خطواتنا األولى في غمار الحياة.

 ونخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عممنا

لى من وقف عمى المنابر وأعطى من حصيمة فكره لينير دربنا.  وا 

لمكتبات ونتوجو بالشكر الجزيل خاصة إلى الدكتور "عبد هللا الثاني دمحم نذير إلى االساتذة الكرام في قسم عمم ا

 " الذي تفضل في اإلشراف عمى ىذا البحث فجزاه هللا عنا كل خير فمو منا كل التقدير واالحترام.

ا إلى نتوجو بالشكر أيضا إلى كل من وقف إلى جانبنا فموال وجودىم لما أحسنا بمتعة البحث ولوالىم لما وصمن

ما وصمنا إليو فميم منا كل الشكر ونحن نجني ثمرة عممنا ال يفوتنا أن نثني عمى اساتذتنا الكرام الذين قدموا 

 لنا

 نظرة : فكانت لنا حارسا حين الفترة.

 فكممة : فكانت لنا مشجعا حين اليأس.

 فحكمة : فكانت لنا درسا في الحياة.

 بعدىا حمو فعمال : فكانت لنا الثمرة الحموة التي ما

 لكم منا ألف شكر وتقدير.
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 مقدمة : 

يتميػػػػػز العػػػػػالـ المعاصػػػػػر بقدرتػػػػػ، الفائقػػػػػة عمػػػػػى انتػػػػػاج   اسػػػػػتخداـ  تخػػػػػزيف المعمومػػػػػات زمػػػػػد 

خيػػػػػػوط التواصػػػػػػل والتفاعػػػػػػل المعرفػػػػػػي بػػػػػػيف البشػػػػػػر محميػػػػػػا وعالميػػػػػػا  وقػػػػػػد جػػػػػػاءت االنترنػػػػػػت 

كػػػػي تشػػػػكل أحػػػػد أهػػػػـ االختراعػػػػات فػػػػي القػػػػرف العشػػػػريف التػػػػي حػػػػوؿ العػػػػالـ إلػػػػى مكتبػػػػة بػػػػبل 

فػػػػػة دوف حػػػػػواجز كمػػػػػا أحػػػػػدثت هػػػػػذ  الشػػػػػبكة طوفػػػػػاف جػػػػػدراف وأمػػػػػدت سػػػػػكاف هػػػػػذ  القريػػػػػة بثقا

معمومػػػػػاتي لػػػػػـ يسػػػػػبق لػػػػػ، مثيػػػػػل فػػػػػي تػػػػػاريل البشػػػػػرية نظامػػػػػا جديػػػػػدا فػػػػػي تبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات 

ظهػػػػػػػرت حػػػػػػػديثا وانتشػػػػػػػرت سػػػػػػػريعا حتػػػػػػػى أنػػػػػػػػ، لػػػػػػػـ يعػػػػػػػد ب مكػػػػػػػاف تعمػػػػػػػيـ أبنائنػػػػػػػا وا عػػػػػػػػدادهـ 

لممسػػػػػػػػػتقبل بعيػػػػػػػػػدا عػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ  الشػػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػػة فهػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػدر اساسػػػػػػػػػي لممعمومػػػػػػػػػات 

حيػػػػػث أصػػػػػبل إلزامػػػػػا عمينػػػػػا مواكبػػػػػة العصػػػػػر لػػػػػذا لػػػػػـ تعػػػػػد أي مؤسسػػػػػة أو مركػػػػػز  والمعػػػػػارؼ

معمومػػػػػػػات أف يتجاهػػػػػػػل خدمػػػػػػػة االنترنػػػػػػػت كوسػػػػػػػيمة أساسػػػػػػػية يمجػػػػػػػ  إليهػػػػػػػا الطمبػػػػػػػة بمختمػػػػػػػف 

أعمػػػػػارهـ ومسػػػػػتوياتهـ التعميميػػػػػة كمػػػػػا تعػػػػػد محطػػػػػة اهتمػػػػػاـ العديػػػػػد مػػػػػف األفػػػػػراد كونهػػػػػا وسػػػػػيمة 

عػػػػػات منهػػػػػا قطػػػػػاع التعمػػػػػيـ  ويعتبػػػػػر إعػػػػػبلـ واتصػػػػػاؿ حيػػػػػث تسػػػػػتخدـ فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف القطا

هػػػػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػػػر االمتػػػػػػػػػػداد الطبيعػػػػػػػػػػي والمتوقػػػػػػػػػػع لممؤسسػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػة لمحصػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػى 

المعمومػػػػػػات المطموبػػػػػػة التػػػػػػي تخػػػػػػدـ أغػػػػػػراض قطػػػػػػاع التعمػػػػػػيـ كػػػػػػاف البػػػػػػد لممعممػػػػػػيف والتبلميػػػػػػذ 

مواكبػػػػػة التطػػػػػور فػػػػػي مجػػػػػاؿ عممهػػػػػـ ودراسػػػػػتهـ وكػػػػػذا فػػػػػي تعزيػػػػػز البحػػػػػث العممػػػػػي خاصػػػػػة  

ذي شػػػػػاهدت، المجتمعػػػػػات قػػػػػد أولػػػػػت المؤسسػػػػػات عمػػػػػى اخػػػػػتبلؼ مجاالتهػػػػػا ومػػػػػع التطػػػػػور الػػػػػ

اهتمامػػػػا بهػػػػػذ  التقنيػػػػػة حتػػػػى أصػػػػػبحت عصػػػػػب الحيػػػػاة داخػػػػػل كػػػػػل مؤسسػػػػة تربويػػػػػة لػػػػػذا فػػػػػ ف 

مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػروري اسػػػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػػػت لمػػػػػػػػا لهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف فعاليػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػي  

قاعػػػػػد الدراسػػػػػة فاالنترنػػػػػت منػػػػػذ ظهورهػػػػػا بػػػػػدأ الحػػػػػديث عػػػػػف صػػػػػيغة جديػػػػػدة لمتعمػػػػػيـ يتجػػػػػاوز م
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وتجعػػػػػل الباحػػػػػث عمػػػػػى اتصػػػػػاؿ دائػػػػػـ ومسػػػػػتمر ممػػػػػا يجعمػػػػػ، أكثػػػػػر قػػػػػدرة مػػػػػف ذي قبػػػػػل عمػػػػػى 

التوسػػػػػع فػػػػػي عمميػػػػػات البحػػػػػث واالنجػػػػػاز ألف كػػػػػل تغييػػػػػر فػػػػػي المؤسسػػػػػات التربويػػػػػة يصػػػػػبل 

مػػػػػػف الضػػػػػػروري أف يواجػػػػػػ، التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي هػػػػػػذ  التقنيػػػػػػة مػػػػػػف منطمػػػػػػق عبلقػػػػػػة التػػػػػػ ثير 

ا األخيػػػػػر مقػػػػػدار المعرفػػػػػة التػػػػػي يحصػػػػػمها التمميػػػػػذ نتيجػػػػػة والتػػػػػ ثر المتبػػػػػادؿ بػػػػػيف التبلميػػػػػذ هػػػػػذ

التػػػػػػػػػدريب والمػػػػػػػػػرور بخبػػػػػػػػػرات  وبنػػػػػػػػػاءا عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبق نعتبػػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػػت الركيػػػػػػػػػزة فػػػػػػػػػي 

المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة التػػػػػػي تتػػػػػػيل لكػػػػػػل تمميػػػػػػذ االمكانيػػػػػػات التعميميػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػل مكػػػػػػاف مػػػػػػف 

صػػػػعوبات التػػػػي العػػػػالـ ونظػػػػرا لؤلهميػػػػة البالغػػػػة لمموضػػػػوع جػػػػاءت هػػػػذ  الدراسػػػػة لمتعريػػػػف بال

تواجػػػػ، التبلميػػػػػذ أثنػػػػػاء تحصػػػػػيمهـ الدراسػػػػي وعمػػػػػى هػػػػػذا األسػػػػػاس كػػػػاف عنػػػػػواف المػػػػػذكرة عمػػػػػى 

النحػػػػػػػو التػػػػػػػالي : االنترنػػػػػػػت وت ثيرهػػػػػػػا العممػػػػػػػي عمػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي بمتوسػػػػػػػطة أحمػػػػػػػد 

وفصػػػػػل منهجػػػػػي واثنػػػػػيف فصػػػػػوؿ بوشاشػػػػػة نموذجػػػػػا مسػػػػػتغانـ وقػػػػػد قسػػػػػمنا بحثنػػػػػا إلػػػػػى مقدمػػػػػة 

تناولنػػػػا فيػػػػ، اساسػػػػيات  بالفصػػػػل المنهجػػػػي يتعمػػػػق وفيمػػػػا نيفصػػػػل ميػػػػداوفػػػػي األخيػػػػر  نظريػػػػة

الدراسػػػػة مػػػػف إشػػػػػكالية الدراسػػػػة  فرضػػػػػيات الدراسػػػػة أسػػػػػباب اختيػػػػار الموضػػػػػوع  الهػػػػدؼ مػػػػػف 

قيػػػػػػاـ هػػػػػػذ  الدراسػػػػػػة باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى أهميتهػػػػػػا والمفػػػػػػاهيـ اإلجرائيػػػػػػة وفػػػػػػي األخيػػػػػػر الدراسػػػػػػات 

تناولنػػػػػػػا فيهػػػػػػػا ماهيػػػػػػػة السػػػػػػابقة أمػػػػػػػا الفصػػػػػػػل الثػػػػػػػاني فكػػػػػػػاف تحػػػػػػػت عنػػػػػػػواف شػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػت 

االنترنػػػػػػػت نشػػػػػػػ تها وتطورهػػػػػػػا مزاياهػػػػػػػا وسػػػػػػػمبياتها أهميػػػػػػػة وعناصػػػػػػػر الػػػػػػػتعمـ عبػػػػػػػر االنترنػػػػػػػت 

واسػػػػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػػيـ وعبلقتهػػػػػػػػػػا بالتفاعػػػػػػػػػػل االجتمػػػػػػػػػػاعي ومسػػػػػػػػػػتويات، واثػػػػػػػػػػر 

اإلنترنػػػػػت عمػػػػػى التفاعػػػػػل ثػػػػػـ قمنػػػػػا بعبلقػػػػػة االنترنػػػػػت بالعزلػػػػػة االجتماعيػػػػػة وكيفيػػػػػة اسػػػػػتعماؿ 

  ارشػػػػػػادات   اسػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػت مػػػػػػف جانػػػػػػب  قواعػػػػػػد   االتجػػػػػػالتمميػػػػػػذ ومد االنترنػػػػػػت عنػػػػػػ

التبلميػػػػذ وأخيػػػػرا أثػػػػر االنترنػػػػت عمػػػػى الشػػػػباب  أمػػػػا فػػػػي الفصػػػػل الثػػػػاني فكػػػػاف تحػػػػت عنػػػػواف 
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التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي حيػػػػػػث تناولنػػػػػػا فػػػػػػي هػػػػػػذا الفصػػػػػػل ماهيػػػػػػة التحصػػػػػػيل وأهميػػػػػػة والعوامػػػػػػل 

ومفهومػػػػػ، واألهػػػػػداؼ واآلليػػػػػات  المػػػػػؤثرة عميػػػػػ، اعتمػػػػػدنا كػػػػػذلؾ عمػػػػػى طػػػػػرؼ قيػػػػػاس التحصػػػػػيل

المقترحػػػػة لمشػػػػػاكل التحصػػػػػيل العمميػػػػػات العقميػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػاهـ فػػػػػي عمميػػػػػة التحصػػػػػيل وأخيػػػػػرا 

الحمػػػػػػوؿ المقترحػػػػػػة أمػػػػػػػا الجانػػػػػػب التطبيقػػػػػػػي وخصصػػػػػػنا فيػػػػػػ، الدراسػػػػػػػة االسػػػػػػتطبلعية مكػػػػػػػاف 

وزمػػػػػػػاف إجػػػػػػػراء البحػػػػػػػث ومجمػػػػػػػع البحػػػػػػػث   عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث   أدوات البحػػػػػػػث وقػػػػػػػد تػػػػػػػـ فيػػػػػػػ، 

ائج الدراسػػػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػػػة والخػػػػػػػػػروج باقتراحػػػػػػػػػات وأنهينػػػػػػػػػا بحثنػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػذا عػػػػػػػػػرض وتحميػػػػػػػػػل نتػػػػػػػػػ

 بخبلصة عامة لمدراسة مع ذكر قائمة المراجع والمبلحق المستعاف بها.
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 تحديد الموضوع:ػ 1

ة العنكبوتيػػػػػػػة بزيػػػػػػػادة انتشػػػػػػػارها وكثػػػػػػػرة المسػػػػػػػتخدميف لهػػػػػػػا وتنػػػػػػػوع كتتزايػػػػػػػد أهميػػػػػػػة الشػػػػػػػب  

المواقػػػػػػػع بهػػػػػػػا فػػػػػػػي جميػػػػػػػع منػػػػػػػاحي الحيػػػػػػػاة حيػػػػػػػث أصػػػػػػػبحت جػػػػػػػزاء ال يتجػػػػػػػزأ مػػػػػػػف حيػػػػػػػاة 

ومعمومػػػػػػػات فػػػػػػػي مختمػػػػػػػف أنشػػػػػػػطة الحيػػػػػػػاة المجتمعػػػػػػػات العصػػػػػػػرية لتحػػػػػػػدث ثػػػػػػػورة تقنيػػػػػػػة 

االجتماعيػػػػػػػػة و اإلقميميػػػػػػػػة و االقتصػػػػػػػػادية و الثقافيػػػػػػػػة و السياسػػػػػػػػية و الترفيهيػػػػػػػػة ونتيجػػػػػػػػة 

لػػػػػػذلؾ كػػػػػػػل تغيػػػػػػػر اجتمػػػػػػاعي فػػػػػػػي الفمسػػػػػػػفة التربويػػػػػػػة يصػػػػػػبل مػػػػػػػف الضػػػػػػػروري أف يواجػػػػػػػ، 

التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي هػػػػػػذ  الثػػػػػػورة التقنيػػػػػػة األسػػػػػػمى لمتحصػػػػػػيل هػػػػػػو مقػػػػػػدار المعرفػػػػػػة التػػػػػػي 

ة قػػػػػدرة التمميػػػػػذ فػػػػػي نػػػػػواحي عديػػػػػدة   بحيػػػػػث يمكػػػػػف توظيػػػػػف االنترنػػػػػت غػػػػػي تهػػػػػتـ بمعرفػػػػػ

األغػػػػػػراض التعميميػػػػػػة المختمفػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تطبيقاتػػػػػػ، التربويػػػػػػة فهػػػػػػي تتبػػػػػػع طػػػػػػرؽ كثيػػػػػػرة 

لتطػػػػػوير التعمػػػػػيـ عػػػػػف بعػػػػػد . وتعتبػػػػػر شػػػػػبكة االنترنػػػػػت الركيػػػػػزة العمميػػػػػة و التعميميػػػػػة مػػػػػف 

انيػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة ب فضػػػػػػػػل المؤسسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى األفػػػػػػػػراد فهػػػػػػػػي تتػػػػػػػػيل لكػػػػػػػػل  ليػػػػػػػػة ميػػػػػػػػزا اإلمك

المػػػػػػدارس   وهػػػػػػذا مػػػػػػدافعنا  إلػػػػػػى التطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى موضػػػػػػوع : االنترنػػػػػػت و ت ثيرهػػػػػػا العممػػػػػػي 

 عمى التحصيل الدراسي .

 الدراسات السابقة : ػ  2

قبػػػػػل البػػػػػدء فػػػػػي دراسػػػػػتنا اعتمػػػػػدنا عمػػػػػى بعػػػػػض الدراسػػػػػات السػػػػػابقة لهػػػػػذا الموضػػػػػوع   مػػػػػف 

 أجل أخذ صورة عامة مف الجانب الدراسة :
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ــــى : الدرا اسػػػػتخداـ الشػػػػبكة العنكبوتيػػػػة  االنترنػػػػت  فػػػػي الدراسػػػػة  دراسػػػػة بعنػػػػوافســــة األول

 وعبلقتها بالدفعية لمتعميـ لدى المراقيف : والية البويرة نموذجا 

 مف إعداد الطالبة : العاج نورية

 تحت إشراؼ : د مصطفاوي الحسيف 

 البويرة  2113-2112السنة : 

الػػػػػػػدور الػػػػػػػذي تقػػػػػػػـو بػػػػػػػ، االنترنػػػػػػػت و التزايػػػػػػػد  تػػػػػػػدور إشػػػػػػػكالية الدراسػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ : معرفػػػػػػػة

الممحػػػػػػوخ لمسػػػػػػتخدمي هػػػػػػذ  الشػػػػػػبكة باعتبارهػػػػػػا مصػػػػػػدرا هامػػػػػػا لممعمومػػػػػػات ويػػػػػػرى قطػػػػػػع 

التربيػػػػػة بػػػػػ ف اسػػػػػتخداـ الشػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة فػػػػػي التنظػػػػػيـ وسػػػػػيمة مناسػػػػػبة لحػػػػػل الكثيػػػػػر مػػػػػف 

المػػػػػػػػتكبلت التعميميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تواجههػػػػػػػػا المؤسسػػػػػػػػات التربويػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا لهػػػػػػػػا دور مهػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي 

ف نوعيػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ ورفػػػػػػػػع مسػػػػػػػػتوا  فػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػف األطػػػػػػػػوار خاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الطػػػػػػػػور تحسػػػػػػػػي

المتوسػػػػػط والتػػػػػي تقابمهػػػػػا مرحمػػػػػة المراهقػػػػػة األولػػػػػى حيػػػػػث تعتبػػػػػر هػػػػػذ  المرحمػػػػػة مػػػػػف أهػػػػػـ 

المراحػػػػػػل لمتطػػػػػػور فػػػػػػي الشخصػػػػػػية   ولهػػػػػػذ  الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة قػػػػػػدرة كبيػػػػػػرة عمػػػػػػى إثػػػػػػارة 

 الدافعية لمتعميـ لدى المراهق .

كػػػػػاآلتي : هػػػػػل اسػػػػػتخداـ الشػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة فػػػػػي الدراسػػػػػة يػػػػػؤثر وكانػػػػػت تسػػػػػاؤؿ الدراسػػػػػة 

 ت ثيرا إيجابيا لدى المراهق ؟ .
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تسػػػػػػاؤالت الفرعيػػػػػػة : هػػػػػػل هنػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػة ارتباطيػػػػػػ، بػػػػػػيف اسػػػػػػتخداـ شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت فػػػػػػي 

 الدراسة وزيادة دافعية التعميـ لدى المراهق 

شػػػػػبكة االنترنػػػػػت هػػػػػل هنػػػػػاؾ فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف التبلميػػػػػذ المسػػػػػتخدميف ل-

 بكثرة وبيف التمميذ غير المستخدـ لها بكثرة في الرافعة  لمتعميـ ؟ 

دراسػػػػػة بعنػػػػػواف واقػػػػػع اسػػػػػتخداـ االنترنػػػػػت فػػػػػي البحػػػػػث العممػػػػػي واليػػػػػة  الدراســـــة الثانيـــــة :

 ورقمة نموذجا .

 مف إعداد الطالب : جغاب الحاج

 تحت إشراؼ  : جابر مميكة 

 ورقمة 2115-2114السنة : 

معرفػػػػة واقػػػػع اسػػػػتخداـ شػػػػبكة االنترنػػػػت فػػػػي البحػػػػث  إشــــكالية الدراســــة الحــــول :تــــدور 

العممػػػػػػي   حيػػػػػػث تعػػػػػػد تطبيقػػػػػػات فػػػػػػي شػػػػػػتى المجػػػػػػاالت وازداد عػػػػػػدد المسػػػػػػتخدميف لشػػػػػػبكة 

االنترنػػػػػت فػػػػػػي سػػػػػػيما فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ البحػػػػػػث العممػػػػػػي إذ أف التعمػػػػػػيـ التقميػػػػػػدي لػػػػػػـ يعػػػػػػد يفػػػػػػي 

تقدمػػػػػػ، شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت  بحاجػػػػػػة المجتمػػػػػػع المعاصػػػػػػر فالرصػػػػػػيد المعرفػػػػػػي المػػػػػػنظـ الػػػػػػذي

لمبػػػػػػاحثيف بيػػػػػػنهـ معػػػػػػا ماتسػػػػػػعى إليػػػػػػ، المجتمعػػػػػػات فػػػػػػي تنميػػػػػػة الثػػػػػػروة البشػػػػػػرية و تنميػػػػػػة 

المجتمػػػػػػػع لػػػػػػػذا فقػػػػػػػد أصػػػػػػػبل اسػػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػػت وطرائػػػػػػػق االسػػػػػػػتفادة منهػػػػػػػا فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 

 البحث العممي مف قبل الطمبة مف األمور األساسية لمواكبة التطور العممي و 
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ا فػػػػػػرض عمػػػػػػى الجامعػػػػػػات الجزائريػػػػػػة تػػػػػػوفير بيئػػػػػػة خاصػػػػػػة التقنػػػػػػي و حتػػػػػػى المعرفػػػػػػي ممػػػػػػ

تاحػػػػػة الفرصػػػػػة لهػػػػػـ  لمطمبػػػػػة السػػػػػتغبلؿ هػػػػػذ  التقنيػػػػػة لتنميػػػػػة قػػػػػدراتهـ فػػػػػي هػػػػػذا المجػػػػػاؿ وا 

اإلطػػػػػػبلع إلػػػػػػى كػػػػػػل مػػػػػػا هػػػػػػو جديػػػػػػد ومفيػػػػػػد لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى مسػػػػػػتوى عػػػػػػاؿ مػػػػػػف التميػػػػػػز و 

 اإلبداع .

عمػػػػـ االجتمػػػػاع وكانػػػػت تسػػػػاؤؿ الدراسػػػػة كػػػػاآلتي : مػػػػا هػػػػو واقػػػػع اسػػػػتخداـ طمبػػػػة الماسػػػػتر 

 و الديمغرافيا   لشبكة االنترنت مف أجل البحث العممي ؟

تسػػػػػػاؤالت فرعيػػػػػػة : مػػػػػػا مػػػػػػدى توظيػػػػػػف طمبػػػػػػة الماسػػػػػػتر عمػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع و الػػػػػػديمغرافيا و 

 االنترنت في لبحث العممي ؟

 وما هي أهمية الصعوبات التي تعرقل استخداـ االنترنت في هذا المجاؿ ؟ 

نػػػػواف التحصػػػػػيل الدراسػػػػي لػػػػدى التبلميػػػػذ مسػػػػتعممي الشػػػػػبكة دراسػػػػة بع الدراســــة الثالثــــة :

 العنكبوتية  االنترنت  تبلميذ المتوسط نموذجا .

 مف إعداد الطمبة : لعثماني سمية 

 تحت إشراؼ :  بف جدية دمحم 

 .مستغانـ2111-2111السنة : 
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وكثػػػػرة المسػػػػتخدميف لهػػػػا و تنػػػػوع المواقػػػػع  رمعرفػػػػة انتشػػػػاتــــدور إشــــكالية الدراســــة حــــول :

بهػػػػػػا فػػػػػػي جميػػػػػػع منػػػػػػاحي الحيػػػػػػاة حيػػػػػػث أصػػػػػػبحت االنترنػػػػػػت جػػػػػػزء ال يتجػػػػػػزأ مػػػػػػف حيػػػػػػاة 

المجتمعػػػػػػػات العصػػػػػػػرية لتحػػػػػػػدث ثػػػػػػػورة تقنيػػػػػػػة و معمومػػػػػػػات فػػػػػػػي مختمػػػػػػػف أنشػػػػػػػطة الحيػػػػػػػاة 

التعميمػػػػػػة و نتيجػػػػػػة لػػػػػػذلؾ أف لكػػػػػػل تغيػػػػػػر اجتمػػػػػػاعي  فػػػػػػي الفمسػػػػػػفة التربويػػػػػػة يصػػػػػػبل مػػػػػػف 

التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي هػػػػػػػذ  الثػػػػػػػورة التقنيػػػػػػػة و المعموماتيػػػػػػػة الجديػػػػػػػدة  الضػػػػػػػروري أف يواجػػػػػػػ،

مػػػػػػف منطمػػػػػػق عبلقػػػػػػة التػػػػػػ ثير و التػػػػػػ ثر المتبػػػػػػادؿ حيػػػػػػث أف الهػػػػػػدؼ األساسػػػػػػي لتحصػػػػػػيل 

هػػػػػػػو مقػػػػػػػدار المعرفػػػػػػػة التػػػػػػػي يحصػػػػػػػمها التمميػػػػػػػذ نتيجػػػػػػػة التػػػػػػػدريب  و المػػػػػػػرور خيػػػػػػػرات و 

 مف العالـ . تعتبر الشبكة العنكبوتية الركيزة العممية التعميمية في أي مكاف

وكانػػػػػت تسػػػػػاؤؿ الدراسػػػػػي كػػػػػاآلتي : فػػػػػي أي اتجػػػػػا  تػػػػػؤثر تقنيػػػػػة النترنػػػػػت عمػػػػػى مسػػػػػتعمم، 

 ؟

ػػػػػػػ تسػػػػػػاؤالت فرعيػػػػػػة : مػػػػػػا هػػػػػػي طبيعػػػػػػة العبلقػػػػػػة الموجػػػػػػودة بػػػػػػيف االنترنػػػػػػت و التحصػػػػػػيل 

 الدراسي ؟

 ػ هل استعمل  االنترنت يؤثر سمبيا عمى التحصيل الدراسي ؟
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 اإلشكالية: ػ  3

داث و تصػػػػػػارعت خػػػػػػبلؿ النصػػػػػػف الثػػػػػػاني مػػػػػػف القػػػػػػرف العشػػػػػػريف فػػػػػػي تعاقبػػػػػػت األحػػػػػػ    

مجػػػػػػاؿ الحواسػػػػػػيب اآلليػػػػػػة و تطبيقاتهػػػػػػا فػػػػػػي كافػػػػػػة ميػػػػػػاديف الحيػػػػػػاة ومػػػػػػا أف حمػػػػػػت فتػػػػػػرة 

التسػػػػػعينات حتػػػػػػى كػػػػػاف الحاسػػػػػػوب الشخصػػػػػػي يتصػػػػػدر العديػػػػػػد مػػػػػف الصػػػػػػناعات المدنيػػػػػػة 

 اسااللتمػػػػػو شػػػػػهد تطػػػػػورات كثيػػػػػرة بػػػػػدأت مػػػػػع زيػػػػػادة قػػػػػدرات الحواسػػػػػيب اآلليػػػػػة ومػػػػػف ثػػػػػـ 

مػػػػػػػع بعضػػػػػػػها الػػػػػػػبعض لتكػػػػػػػوف شػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػت متوازيػػػػػػػة بحيػػػػػػػث تسػػػػػػػتطيع فيهػػػػػػػا أجهػػػػػػػزة 

الحواسػػػػػػػػيب اآلليػػػػػػػػة أف تتنػػػػػػػػاوؿ البػػػػػػػػرامج و الممفػػػػػػػػات فمنظومػػػػػػػػة االنترنػػػػػػػػت تعتبػػػػػػػػر قمػػػػػػػػة 

التطػػػػػػػور فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ التكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات و االتصػػػػػػػاؿ ومػػػػػػػع تزايػػػػػػػد االتجػػػػػػػا  نحػػػػػػػوؿ 

أهميػػػػػػة شػػػػػػق االتصػػػػػػاالت  التحػػػػػػوؿ المنػػػػػػتج ألمعمومػػػػػػاتي مػػػػػػف سػػػػػػمعة إلػػػػػػى خدمػػػػػػة ازدادت

وعممػػػػػػت هػػػػػػذ  المنظومػػػػػػة عمػػػػػػى تحريػػػػػػر الحاسػػػػػػب   ولهػػػػػػذا أصػػػػػػبحت الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة 

مػػػػػؤثرا عمػػػػػى التطػػػػػورات المتسػػػػػرعة والهائمػػػػػة فػػػػػي التكنولوجيػػػػػا االتصػػػػػاؿ والتػػػػػي تتجمػػػػػى فػػػػػي 

إنتػػػػػػاج وسػػػػػػائل حديثػػػػػػة فػػػػػػي التواصػػػػػػل االجتمػػػػػػاعي   عممػػػػػػت عمػػػػػػى تغييػػػػػػر أنمػػػػػػاط حيػػػػػػاة 

الجتماعيػػػػػػػة هػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ الشػػػػػػػبكة االلكترونيػػػػػػػة المكونػػػػػػػة مػػػػػػػف األفػػػػػػػراد اليوميػػػػػػػة وعبلقػػػػػػػتهـ ا

الشػػػػػػػػبكات التػػػػػػػػي تػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس و المعمومػػػػػػػػات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ أجهػػػػػػػػزة الكمبيػػػػػػػػوتر و 

 األجهزة الرقمية.

والنتشػػػػػار ظػػػػػاهرة كثيػػػػػرة اسػػػػػتعمالها و خػػػػػدمتها الهائمػػػػػة و السػػػػػريعة التػػػػػي كانػػػػػت سػػػػػبب    

يػػػػػػػث أصػػػػػػػبحت االنترنػػػػػػػت عوامػػػػػػػل و أسػػػػػػػباب كثيػػػػػػػرة فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة التعميميػػػػػػػة و الدراسػػػػػػػة ح
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أكثػػػػػػػر الوسػػػػػػػائل فاعميػػػػػػػة لكسػػػػػػػر مراكػػػػػػػز المعمومػػػػػػػات وجعمهػػػػػػػا أكثػػػػػػػر شػػػػػػػعبية ومػػػػػػػف همػػػػػػػا 

المنطمػػػػػق أردنػػػػػا أف نػػػػػدرس شػػػػػبكة االنترنػػػػػت ومػػػػػا يترتػػػػػب عنهػػػػػا مػػػػػف تػػػػػ ثير عممػػػػػي عمػػػػػى 

 التحصيل الدراسي ومف هنا نطرح اإلشكالية التالية :

ذ متوسػػػػػػػط أحمػػػػػػػد مػػػػػػػا مػػػػػػػدى تػػػػػػػ ثير االنترنػػػػػػػت عمػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي لػػػػػػػدى التبلميػػػػػػػ

 ؟  بوتشاشة  نموذجا 

 ويمكف تجزئة اإلشكالية العامة إلى أسئمة جزئية :

 ػ هل كل المعمومات التي تقدمها شبكة االنترنت تخدـ البحث العممي؟

 ػ ما هي طبيعة العبلقات الموجودة بيف االنترنت و التحصيل الدراسي ؟

 الفرضيات:

 النترنت تخدـ البحث العممي .ػ قد تكوف المعمومات التي تقدمها شبكة ا

 ػ هناؾ عبلقة بيف االنترنت و التحصيل الدراسي 

 تحديد مصطمحات البحث : ػ4

 ـ االنترنت:1

 التعريف المغوي : 1/1 
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الشػػػػبكة  international networnt لغػػػػة :ترجمػػػػة لمكممػػػػة االنجميزيػػػػة مشػػػػتقة مػػػػف

العالميػػػػة  وكممػػػػة انترنػػػػت هػػػػي عمػػػػـ وهػػػػي لػػػػـ تكػػػػف معروفػػػػة فػػػػي المغػػػػة االنجميزيػػػػة بمعنػػػػى 

inter  تشير إلى العبلقة البينية بيف شيئيف أو أكثرNet 1تعني الشبكة  

 التعريف االصطالحي: 1/2 

االنترنػػػػػت هػػػػػي شػػػػػبة مػػػػػف الحاسػػػػػبات االلكترونيػػػػػة سػػػػػواء المتشػػػػػابهة أو مختمفػػػػػة األنػػػػػواع   

ـ تػػػػػرتبط مػػػػػع بعضػػػػػها الػػػػػبعض عػػػػػف طريػػػػػق بروتوكػػػػػوالت تحكػػػػػـ عمميػػػػػة تشػػػػػارؾ و األحكػػػػػا

 2في التبادؿ المعمومات . 

 التعريف اإلجرائي :  1/3

االنترنػػػػػت هػػػػػي إحػػػػػدى الوسػػػػػائل التكنولوجيػػػػػا الحديثػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتعممها و يعتمػػػػػد عميهػػػػػا   

  المعػػػػػػارؼ المتنوعػػػػػػة بسػػػػػػهولة و يسػػػػػػير الطالػػػػػػب لموصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى مصػػػػػػادر المعمومػػػػػػات و

إلػػػػػػى الخػػػػػػدمات المختمفػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػدمها فػػػػػػي هػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ و تكمػػػػػػف أيضػػػػػػا مػػػػػػف  إضػػػػػػافة

التواصػػػػػػػل مػػػػػػػع األسػػػػػػػاتذة و البػػػػػػػاحثيف األجانػػػػػػػب لموصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى المراجػػػػػػػع و اسػػػػػػػتمارات 

 عممية.

 

 

 

                                                 
1
ػاِش إتشا١ُ٘ لٕذٌعٟ . اٌّؼعُ اٌّٛعٛػٟ ٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚاالٔرشٔد . د.ط . ػّاْ 5 داس اٌّغ١شج ٌٍٕشش   

 .23. ص 0112ٚاٌرٛص٠غ . 
2
 .  01, ص  0111. ت١شٚخ 5 اٌّؤعغح اٌعاِؼ١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ،  0ػٍٛٞ شٛلٟ . س٘أاخ االٔرشٔد, ط  
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 البحث العممي :-2

 التعريف المغوي :  2/1

ث هػػػو الطريػػػق الوحيػػػد لموصػػػوؿ إلػػػى المعرفػػػة حػػػوؿ العػػػالـ   فمصػػػطمل البحػػػ البحـــث العممـــي :

 العممي يتكوف مف كممتيف هما : "البحث العممي "

  معنى : س ؿ  تحدى  حاوؿ  طمػب فػتشوكممة البحث : هي مصدر الفعل الثبلثي بحيث أي 

تتبػع   كشػف . وبهػذا يكػوف معنػى كممػة البحػث : هػو السػؤاؿ أو التقصػي عػف حقيقػة معينػػة أو 

 أمر معيف 

ى العمـ و العمـ هو الدراية و التفكيػر و المعرفػة وكممة البحث العممي في المغة : هي منسوبة إل

و اإلدراؾ يسػػتخدـ الوصػػوؿ إلػػى حقػػائق و المسػػافات الجديػػدة   فهػػو ال يعتمػػد عمػػى القػػوانيف و 

 1..فرضيات ثابتة و إنما يعتمد عمى خبرة اإلنساف و اجتهاد  في هذ  الحياة

 التعريف االصطالحي: 2/2

ريػػة منظمػػة يقػػـو بهػػا شػػخص يسػػمى الباحػػث مػػف أجػػل عػػرؼ البحػػث العممػػي ب نػػ، عمميػػة فك   

تقضي الحقائق بش ف مس لة أو مشكمة معنية تسمى مشكمة البحث ب تبػاع طريقػة عمميػة منظمػة 

تسمى منهج البحث بغية الوصوؿ إلى حمػوؿ مبلئمػة لمعػبلج أو نتػائج صػالحة عمػى المشػكبلت 

 2الممائمة تسمى بنتائج البحث .

 

                                                 
1
 02. ص  0411. ت١شٚخ 5 داس اٌىراب اٌٍثٕأٟ .  0شش٠ح ػثذ اٌفراغ . ِٕٙع١ح اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح ٌٍطالب اٌعاِؼ١١ٓ . ط  

 . 
2
 .  01. ص  0112. اٌعضائش 5 د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ .  0ػاِش تٛؼٛػ . ِٕٙط اٌثؽس اٌؼٍّٟ ٚطشق إػذاد اٌثؽٛز . ط.  



 اإلطار المنهجي : 

 

 
14 

  ـ التعريف اإلجرائي :2/3

 يمكف إعطاء تعريف لمبحث العممي ب ن، عبارة عف نشاط هادؼ و منظـ.

يسعى إلى دراست الظواهر دراسة عمميػة باسػتخداـ المػنهج العممػي وتفسػير و الػتحكـ فيهػا و    

 توجيهها بما يخدـ و يساهـ في تنمية المجتمع و تطور  و إتباع حاجات الفرد و رغبات، .

 التحصيل الدراسي : -4

 تعريف المغوي :ال 4/1

كممػة التحصػػيل مػػف الفعػػل حصػػل العمػػـ أو حصػػل المعرفػػة أو حصػػل المعمومػػات أي اكتسػػبها   

1واستوفى.
 

 التعريف االصطالحي 4/2

التبلميػذ لمػدروس و اجتهػادهـ فػي المػواد الدراسػية و يسػتدؿ عميهػا مػف  بالدراسي ب ن، اسػتيعا  

وهػػػو مصػػػطمل تربػػػوي يطمػػػق عمػػػى  2خػػػبلؿ درجػػػات االمتحانػػػات التػػػي يحصػػػل عميهػػػا التبلميػػػذ.

النتائج المحققة مف خبلؿ ما تعمم، التمميذ في المدرسة ما اكتسب، مف الكتب و المناهج المقػررة 

 3بالمدرسة.والنظاـ التربوي و التعميمي   

 

 

 

                                                 
1
 . 024. ص  0111ّؼاصشج . د.ط . ت١شٚخ 5 داس اٌّششق . أٔطٛاْ ٔؼّح . إٌّعذ فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌ  

2
 .  04. ص0422فاخش ػالً . ِؼعُ ػٍُ إٌفظ . د.ط . ت١شٚخ 5 داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ .   

3
ائش 5 د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ . اٌعض 0ص٠ذاْ دمحم ِصطفٝ . اٌذساعح اٌغ١ىٌٛٛظ١ح اٌرشت٠ٛح ٌٍرال١ِز اٌرؼ١ٍُ اٌؼاَ . ط  

 .  22. ص  0430اٌعاِؼ١ح . 
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 التعريف اإلجرائي :  4/3

هػػػو جميػػػع مػػػا اكتسػػػب، التبلميػػػذ مػػػف معػػػارؼ و معمومػػػات التػػػي تكونػػػت لديػػػ، مػػػف خػػػبلؿ تعمػػػػـ 

الموضػػوعات المدرسػػية و يػػتـ قيػػاس بالدرجػػة التػػي تحصػػل عميهػػا التمميػػذ فػػي اختبػػار التحصػػيل 

 المعد لهذا البحث.

 ـ تحديد منيج الدراسة :5

عنػػد القيػػاـ بػػ ي عمػػل أو دراسػػة عمميػػة يجػػب إتبػػاع طريقػػة فكريػػة منظمػػة و عقبلنيػػة تكػػوف    

هادفة و ذلؾ مف خبلؿ إتباع مػنهج معػيف فػالمنهج هػو أسػاس كػل بحػث أو دراسػة فهػو يختمػف 

بػػاختبلؼ فموضػػوع كػػل دراسػػة ألنػػ، يسػػاعد الباحػػث فػػي تحديػػد و ضػػبط دراسػػة وفػػق فرضػػيات 

ف ثػػـ الوصػػوؿ إلػػى نتػػائج دقيقػػة واضػػحة . ومػػف خػػبلؿ اإلشػػكالية مقترحػػة و محتممػػة مسػػبقا ومػػ

الوصــــفي التػػػػي طرحتهػػػػا يظهػػػػر المػػػػنهج المناسػػػػب لمتعامػػػػل مػػػػع هػػػػذ  اإلشػػػػكالية هػػػػو : المػػػػنهج 

ويعػػػرؼ ب نػػػ، وصػػػف ظػػػواهر أو وقػػػائع معنيػػػة مػػػف خػػػبلؿ جمػػػع رصػػػيد الحقػػػائق و التحميمـــي  

و بالتػػػالي الوصػػػوؿ إلػػػى نتػػػائج المعمومػػػات و المبلحظػػػات الخاصػػػة التػػػي تتعمػػػق بعينػػػة البحػػػث 

 لتعميـ.
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 تحديد مجتمع الدراسة : -6

عنػد القيػاـ الباحػث بدراسػة ظػاهرة أو مشػكمة مػػا فػ ف األمػر يتطمػب أف يحػدد مجتمػع بحثػػ، و    

 يتمثل مجتمع البحث الذي لنعرض ل، هذ  الدراسة تبلميذ المتوسطة  " أحمد بوتشاشة".

اسػػتنا ألنػػ، جػػد مهػػـ   كمػػا أف التبلميػػذ المتوسػػطة قػػد أنجػػزوا وقػػد تػػـ اختيػػار هػػدا المجتمػػع فػػي در 

 تمميذ. 71بحوثا عممية في مجالهـ الدراسي عمما أ عددهـ يبمغ 

 ـ تحديد عينة الدراسة : 7

تمعب العينة دورا مهـ في البحػث لػذا يجػب أف يكػوف مجتمػع البحػث ممػثبل و متجانسػا يخػدـ    

أهػػداؼ البحػػث و أغراضػػػ، عمػػى أف يقػػـو الباحػػػث باختيػػار العينػػة التػػػي يحتاجهػػا حسػػب طبيعػػػة 

 الموضوع و أهداف، .

 كذلؾ هي اختيار مجموعة مف األشخاص مف مجموعة مجتمػع البحػث هػؤالء يكونػوف العينػة   

التي يهتـ بها الباحث لفحصها و دراسػتها و العينػة المختػارة مػف مجتمػع البحػث يجػب أف تكػوف 

 ممثمة ل، .

 71ت ليف مجتمع هذ  الدراسػة مػف التبلميػذ المتوسػطة   أمػا عينػة الدراسػة فقػد  تكونػت مػف    

 يق الوقت المحدد إلنجاز المذكرة تمميذ تـ اختيارهـ بطريقة عشوائية نظرا لض

 وات الدراسة:دديد أـ تح8

تعتبر أدوات جمع البيانات ركنا هاما في عممية التصميـ المنهجي لمبحػث وعمػى الباحػث أف    

يت كد أف األدوات التي اختارها ستمكن، بالفعل مف الحصوؿ عمػى البيانػات المطموبػة التػي تخػدـ 
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ا أدوات التاليػػػة : أهػػػداؼ هػػػذ  الدراسػػػة و الجمػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة اسػػػتخدمنا فػػػي بحثنػػػا أساسػػػ

 المبلحظة و استمارة االستبياف .

   ـ المالحظة :1

تعتبػػػر المبلحظػػػػة إحػػػدى أدوات جمػػػػع البيانػػػات و تسػػػػتخدـ فػػػي البحػػػػوث الميدانيػػػة و تعػػػػرؼ    

  هرة معنيػة و تسػجيل المبلحظػة عنهػاالمبلحظة ب نها المشاهدة و المرافية الدقيقػة لسػموؾ و ظػا

لمناسػػبة لطبيعػػة ذلػػؾ السػػموؾ أو تمػػؾ الظػػاهرة بغيػػة تحقيػػق أفضػػل واالسػتعانة ب سػػاليب الدراسػػة ا

النتػػػائج و الحصػػػوؿ عمػػػى أدؽ المعمومػػػات ولقػػػد اعتمػػػدنا فػػػي دراسػػػتنا عمػػػى المبلحظػػػة البسػػػيطة 

كنوع مف أنواع المبلحظػة ولقػد تػـ ذلػؾ مػف خػبلؿ معايشػتنا لمجتمػع البحػث و المشػاهدة بصػورة 

الواقعيػػػة حيػػث سػػاعدت فػػػي الكشػػف عػػف بػػػاطف  بسػػيطة لسػػموكيات األفػػراد فػػػي بعػػض المواقػػف

األمػػور و ظػػاهر مػػف خػػبلؿ توظيػػف التمميػػذ لحواسػػ، و باعتبارهػػا أدوات مفيػػدة فػػي البحػػث فقػػد 

استخدمناها منذ بداية الدراسة الميدانية   سجمنا بها المناخ العاـ لمتبلميذ المدرسة و مبلحظػتهـ 

ؼ عػػػف االنترنػػػت ت ثيرهػػػا العممػػػي عمػػػى عنػػػد القيػػػاـ بػػػالبحوث و بالتػػػالي سػػػمحت لنػػػا عمػػػى التعػػػر 

 التحصيل الدراسي .
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 االستبيان :  ػ2

يعػػرؼ االسػػتبياف ب نػػ، عػػدد مػػف األسػػئمة المحػػددة تعػػرض عمػػى عينػػة مػػف األفػػراد و يتطمػػػب    

منهج اإلجابة عنها كتابيا   أما فيما يخص توزيع االستمارات فكاف في شهر مػاي وتحديػدا يػـو 

 .2118ماي  5

ـ االعتمػػاد فػػي االسػػتمارة بحثنػػا عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػئمة المفتوحػػة و المغمقػػة والتػػي ولقػػد تػػ   

تندرج بطبيعة الحاؿ تحت كل محور تساؤالت الدراسة   كما أف األسػئمة المطروحػة فيهػا تهػدؼ 

 إلى معرفة ضرورة وجود االنترنت في التحصيل الدراسي  .

 الدراسة :  سبابـ أ9

إف لكػػل بحػػث أو دراسػػة عمميػػة مجموعػػة مػػف األسػػباب و الػػدوافع التػػي تشػػير فضػػوؿ الباحػػث    

وتجعمػػػ، يحػػػاوؿ استكشػػػاف، أو وضػػػع، أو تحميمػػػ، و السػػػبب الرئيسػػػي فػػػي اختيػػػار الموضػػػوع هػػػو 

انتشػػار ظػػاهرة اسػػتعماؿ الشػػبكة العنكبوتيػػة مػػف طػػرؼ شػػرائل المجتمػػع و أصػػبحت متداولػػة عنػػد 

 اخل المدرسة أو خارجها.التبلميذ سواء كانت د

 :   األسباب الموضوعية -1

ػػػػ اإلقبػػػاؿ المتزايػػػد عمػػػى اسػػػتخداـ شػػػبكة االنترنػػػت مػػػف طػػػرؼ التبلميػػػذ كواحػػػدة مػػػف أهػػػـ وسػػػائل 

 اإلعبلـ و االتصاؿ الحديثة .

 ػ ارتباط موضوع البحث بتكنولوجيا المعمومات الحديثة .

 امل مع البحوث.ػ األهمية البالغة التي تكتسبها االنترنت في التع
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 األسباب الذاتية: -2

 الرغبة في دراسة الموضوع بشكل دقيق كون، يواكب العصر 

ػػػػػ إحسػػػػاس ب هميػػػػة الموضػػػػوع خاصػػػػة فػػػػي ظػػػػل التطػػػػورات التكنولوجيػػػػا التػػػػي عرفهػػػػا المجتمػػػػع 

 المعمومات .

 ـ أىداف الدراسة :11

إلػػى التعػػرؼ عمػػى  ككػػل عمػػل يقػػـو بػػ، الباحػػث البػػد أف يكػػوف لػػ، أهػػداؼ وهػػذا البحػػث يهػػدؼ   

معرفة الدور الحقيقي الذي تمعب، تقنية الشبكة العنكبوتية في المؤسسات التعميميػة و تػ ثير  عمػى 

التحصػػػيل الدراسػػػي مػػػف قبػػػل التبلميػػػذ   كمػػػا يهػػػدؼ البحػػػث عمػػػى االحتكػػػاؾ بالتبلميػػػذ و كيفيػػػة 

 . اساتهتعاممهـ مع هذ  الشبكة و إيجاد الحموؿ المناسبة لت ثيرات االنترنت وانعكا

 ـ أىمية الدراسة :11

إف ضػػرورة وجػػود االنترنػػت داخػػل المؤسسػػات التربويػػة مػػف أهػػـ العوامػػل التػػي جعمتنػػا نتطػػرؽ    

لهػػػذ  الدراسػػػة   ب ضػػػافة إلػػػى معرفػػػة مػػػدى اتجػػػا  تقنيػػػة لػػػدى مسػػػتعممي، و تػػػ ثير  فػػػي العمميػػػات 

 النػػ نػػت وهػػذا مػػا سػػيظهرالتربويػة و اإلطػػبلع عمػػى طريقػػة تفكيػػر التبلميػػذ و تطػػوراتهـ عػػف االنتر 

 مف خبلؿ الدراسة الميدانية .  
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 ـ المجال الجغرافي :12

 وهو مكاف إجراء الدراسات الميدانية وقد شممت في مؤسسة " دمحم بوتشاشة" بمستغانـ.

 ـ المجال الزمني :13

يػػتـ فيهػػا الباحػػث دراسػػة جوانبهػػا النظػػري و الميػػداني عمػػى حػػد سػػواء مػػف يػػـو  وهػػو المػػدة التػػي

 القبوؿ المواضيع إلى انتهاء الدراسة الميدانية.
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 تمييد:

كانت األنترنت سابقا تعد خياال ال يمكف الوصوؿ إلي،  لكنها اليػـو تمثػل عمػاد المجتمػع    

المعمومػػاتي الجديػػد ومعجزتػػ، التػػي يبشػػر بهػػا  حيػػث فتحػػت هػػذ  األداة الجديػػدة العػػالـ عمػػى 

اصػػػبحت ضػػػرورة ممحػػػة حيػػػث أبوابػػػ، وانتشػػػرت بشػػػكل هائػػػل فػػػي مختمػػػف ميػػػاديف الحيػػػاة و 

اصبل كل فرد ال يستطيع اف يستغني عف اسػتخداـ التكنولوجيػا سػواء فػي حياتػ، العمميػة او 

العمميػػػػػة حيػػػػػث سػػػػػهمت كػػػػػل االشػػػػػكاؿ المختمفػػػػػة لمتكنولوجيػػػػػا مػػػػػف كمبيػػػػػوتر وهواتػػػػػف نقالػػػػػة 

وحواسػػيب غػػذ قػػدمت حمػػوؿ كثيػػرة واختصػػار المسػػافات وانجػػاز مشػػاريع كانػػت فيمػػا مضػػى 

مػػػػا انهػػػػا سػػػػمحت لئلنسػػػػاف باسػػػػتغبلؿ الوقػػػػت وتقميػػػػل التكػػػػاليف وانجػػػػاز المهػػػػاـ مسػػػػتحيمة  ك

 واالعماؿ بسرعة فائقة والحصوؿ عمى معمومات هائمة ومتعددة في اوقات قياسية.   
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 الفصل األول : شبكة االنترنت : 

 المبحث األول : ماىية األنترنت 

 المطمب األول : تعريف االنترنت

 internetاالنترنيت:

internet  باإلنجميزيػػػػػة مشػػػػػػتقة مػػػػػػفinternational net work   الشػػػػػػبكة العالميػػػػػػة

وهػػػػػػي لػػػػػػـ تكػػػػػػف معروفػػػػػػة فػػػػػػي المغػػػػػػة االنجميزيػػػػػػة مثػػػػػػل نشػػػػػػوء  internetوكممػػػػػػة انترنػػػػػػت 

التػػػػي تشػػػػير إلػػػػى العبلقػػػػة البينيػػػػة بػػػػيف  interمسػػػػماها بػػػػل نشػػػػ ت نتيجػػػػة إلدخػػػػاؿ السػػػػابقة

شػػػػػيئيف أو أكثػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػبكات المحػػػػػدودة. وورد فػػػػػي اإلنتػػػػػاج الفكػػػػػري تعريفػػػػػات متعػػػػػددة 

وكثيػػػػػػرة لؤلنترنيػػػػػػت مػػػػػػف قبػػػػػػل البػػػػػػاحثيف والمختصػػػػػػيف والدارسػػػػػػيف مػػػػػػف أبرزهػػػػػػا التعريفػػػػػػات 

 التالية:

لمختمفػػػػػػة " األنترنيػػػػػػت هػػػػػػي شػػػػػػبكة مػػػػػػف الحاسػػػػػػبات اإللكترونيػػػػػػة سػػػػػػواء المتشػػػػػػابهة أو ا   

 Protocolاألنػػػػػػػواع واألحجػػػػػػػاـ تػػػػػػػػرتبط مػػػػػػػع بعضػػػػػػػػها الػػػػػػػبعض عػػػػػػػػف طريػػػػػػػق بروتوكػػػػػػػػوالت 

 1تحكـ عممية تشارؾ وتبادؿ المعمومات ".

األنترنيػػػػػت عبػػػػػارة عػػػػػف مجموعػػػػػة مػػػػػف أجهػػػػػزة الكمبيػػػػػوتر تحتػػػػػوي عمػػػػػى معمومػػػػػات فػػػػػي    

مختمػػػػػػػف المواضػػػػػػػيع وهػػػػػػػذ  األجهػػػػػػػزة منتشػػػػػػػرة عمػػػػػػػى جميػػػػػػػع أنحػػػػػػػاء العػػػػػػػالـ وترتبهػػػػػػػا مػػػػػػػع 

 ف خبلؿ شبكة متطورة.بعضها م

                                                 
1
 .ػّاْ 5 داس صفاء ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  .0ط .ػٛض إٌٛا٠ح  غاٌة . األٔرشٔد ٚإٌشش اإلٌىرشٟٚٔ 5 اٌىرة اإلٌىرش١ٔٚح   
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"األنترنيػػػػػت هػػػػػي شػػػػػبكة عالميػػػػػة لمشػػػػػبكات المرتبطػػػػػة مػػػػػع بعضػػػػػها باسػػػػػتخداـ بروتوكػػػػػوؿ   

IP  وغيػػػػػػر  مػػػػػػف البروتوكػػػػػػوالت المتشػػػػػػابهة ويػػػػػػوفر بروتوكػػػػػػوؿ األنترنيػػػػػػت انتقػػػػػػاؿ الممفػػػػػػات

 1واألخبار وغيرها مف الخدمات". Emailواالتصاؿ عف بعد والبريد اإللكتروني 

الػػػػػرزاؽ السػػػػػالمي فػػػػػي كتابػػػػػ، تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات:" أن هػػػػػا شػػػػػبكة  يعرفهػػػػػا عػػػػػبلء عبػػػػػد   

الشػػػػبكات وهػػػػي أضػػػػخـ تطبيػػػػق تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات عمػػػػى مسػػػػتوى العػػػػالـ وخػػػػبلؿ فتػػػػرة 

 2قصيرة فرضت نفسها كمصدر لممعمومات في جميع مجاالت الحياة.

يعرفهػػػػػػػا دمحم مرايػػػػػػػاتي:" أنهػػػػػػػا شػػػػػػػبكة حاسػػػػػػػوبية تتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف المعػػػػػػػدات   

 لمعموماتية متصمة مع بعضها البعض لتشكل معا بما يسمى بالشبكة المحمية".ا

يعرفهػػػػػػا دمحم طمبػػػػػػ، وزمػػػػػػبلء  فػػػػػػي كتػػػػػػابهـ: "األنترنيػػػػػػت واالسػػػػػػتخدامات المتطػػػػػػورة ب نهػػػػػػا   

أهػػػػػػػـ االنجػػػػػػػازات البشػػػػػػػرية فػػػػػػػي تػػػػػػػاريل االنسػػػػػػػانية وهػػػػػػػي تػػػػػػػربط شػػػػػػػبكة الحواسػػػػػػػيب سػػػػػػػواء 

  وتػػػػػػػربط شػػػػػػػبكة األنترنيػػػػػػػت الحواسػػػػػػػيب المتشػػػػػػػابهة أو المختمفػػػػػػػة فػػػػػػػي األنػػػػػػػواع واالحجػػػػػػػاـ

بػػػػػػ لف حاسػػػػػػوب يوميػػػػػػا ويبمػػػػػػغ عػػػػػػدد مسػػػػػػتخدميها يوميػػػػػػا بعشػػػػػػرات المبليػػػػػػيف يسػػػػػػتعممونها 

 3بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يعرفهػػػػػا بهػػػػػاء شػػػػػاهيف فػػػػػي كتابػػػػػ، شػػػػػبكة األنترنيػػػػػت:" هػػػػػي شػػػػػبكة االتصػػػػػاالت أنشػػػػػ تها    

ألمريكيػػػػػة فػػػػػي حػػػػػاؿ نشػػػػػوب الػػػػػو.ـ.أ لخدمػػػػػة عمميػػػػػات الت هػػػػػب السػػػػػريع لمقػػػػػوات المسػػػػػمحة ا

                                                 
1
 .01ص  . 0101 .5 ػّاْ 5 داس اٌشا٠ح  0االػالَ ٚاٌرؼ١ٍُ فٟ ظً شٛسج االٔرشٔد " ط .تٛؼ١ٕح لٛٞ   

2
 .02. ص  0112ػثذ اٌؽ١ّذ دمحم . االذصاي ػٍٝ شثىح االٔرشٔد 5 د.ط . اٌما٘شج 5 ػاٌُ اٌىرة .   

3
.، ص   0112. ػّاْ 5 داس اٌششٚق .  0اٌغشطاٚٞ ػادي فا٠ض . اعرخذاَ اٌؽاعٛب ٚاالٔرشٔد فٟ ١ِذاْ اٌرشت١ح 5 ط  

 .44ـ 
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حػػػػػروب نوويػػػػػة وتمثػػػػػل أكبػػػػػر شػػػػػبكة فػػػػػي العػػػػػالـ تتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات فيمػػػػػا بينهػػػػػا دوف قيػػػػػد 

 أو رقيب.

يعرفهػػػػػػػػا القاضػػػػػػػػي وزمػػػػػػػػبلء  فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػابهـ" مقدمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى األنترنػػػػػػػػت" ب نهػػػػػػػػا مجموعػػػػػػػػة    

الشػػػػػػبكات المحميػػػػػػة والعامػػػػػػة تػػػػػػديرها شػػػػػػركات خاصػػػػػػة تػػػػػػؤمف المكالمػػػػػػات الهاتفيػػػػػػة ومػػػػػػف 

 ش ف هذ  الخطوط الهاتفية ربط الشبكات الخاصة والحكومية".

ظػػػػػر إليهػػػػػا يعرفهػػػػػا كػػػػػولف:" ب نهػػػػػا مجموعػػػػػة مػػػػػف قنػػػػػوات االتصػػػػػاؿ المعقػػػػػدة يسػػػػػهل الن   

كنظػػػػػػػاـ الهػػػػػػػاتف وأنهػػػػػػػا ليسػػػػػػػت حاسػػػػػػػوبا واحػػػػػػػدا فحسػػػػػػػب بػػػػػػػل هػػػػػػػي المحصػػػػػػػمة النهائيػػػػػػػة 

لممبليػػػػػيف مػػػػػف أجهػػػػػزة الحاسػػػػػوب المرتبطػػػػػة ببعضػػػػػها  كمػػػػػا أنهػػػػػا رمػػػػػز يشػػػػػب، الغيمػػػػػة إلػػػػػى 

 1حد بعيد.

يعرفهػػػػػػا زيػػػػػػف عبػػػػػػد الهػػػػػػادي:" عمػػػػػػى أنهػػػػػػا شػػػػػػبكة حاسػػػػػػبات تتصػػػػػػل ببعضػػػػػػها الػػػػػػبعض    

واألنػػػػػػػػواع ومػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػا يعػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ خطػػػػػػػػوط اتصػػػػػػػػاؿ مختمفػػػػػػػػة األشػػػػػػػػكاؿ 

ببروتوكػػػػوالت يػػػػػتـ توحيػػػػػد عمميػػػػات االتصػػػػػاؿ تمػػػػػؾ بحيػػػػث تمكنػػػػػؾ مػػػػػف قػػػػراءة ممػػػػػف عمػػػػػى 

الجهػػػػػاز الػػػػػذي تعمػػػػػل عميػػػػػ، وأنػػػػػ، يمكنػػػػػؾ مػػػػػف خبللهػػػػػا إرسػػػػػاؿ بريػػػػػد إلكترونػػػػػي لشػػػػػخص 

تعػػػػرؼ عنوانػػػػ، أو االتصػػػػاؿ بمجموعػػػػة مػػػػف األشػػػػخاص تهػػػػتـ بنػػػػوع معػػػػيف قػػػػد يكػػػػوف هػػػػذا 

 2و تربويا....المجاؿ عمميا أو ثقافيا أ

 تطور األنترنت: المطمب الثاني : 

                                                 
1
 02ص  • 0442اٌما٘شج 5 داس اٌشاذة اٌعاِؼ١١ٓ .  •لث١ؼح دمحم أؼّذ ـ ذطث١ماخ االٔرشٔد 5 د.ط   

2
. د.ط . اٌعضائش 5 داس صفاء ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ دٚس االٔرشٔد فٟ خذِح اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ  •ػّش ؼّذاٚٞ . اٌؼشتٟ تٓ داٚد   

 .21ص  • 3122. 
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وفػػػػػػػػي أوج الحػػػػػػػػرب البػػػػػػػػاردة سػػػػػػػػاور القمػػػػػػػػق وزارة الػػػػػػػػدفاع األمريكيػػػػػػػػة  1950فػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ   

حػػػػػوؿ مػػػػػا سػػػػػيحدث ألنظمػػػػػة االتصػػػػػاالت القوميػػػػػة عنػػػػػد حػػػػػدوث حػػػػػرب نوويػػػػػة  لقػػػػػد كػػػػػاف 

واضػػػػػػحا أف نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاالت سػػػػػػيكوف سػػػػػػوؼ يكػػػػػػوف حيويػػػػػػا فػػػػػػي حالػػػػػػة حػػػػػػدوث حػػػػػػرب 

كػػػػػػػاف مػػػػػػػف المؤكػػػػػػػد أف الصػػػػػػػراع النػػػػػػػووي سيقضػػػػػػػي عمميػػػػػػػا عمػػػػػػػى نظػػػػػػػاـ عالميػػػػػػػة ولكػػػػػػػف 

 االتصاالت الموجودة.

وصػػػػػػف" بػػػػػػوؿ بػػػػػػاراؿ" وهػػػػػػو باحػػػػػػث يعمػػػػػػل لحسػػػػػػاب الحكومػػػػػػة حػػػػػػبل  1962فػػػػػػي عػػػػػػاـ    

لممشػػػػػػػػكمة فػػػػػػػػي مقػػػػػػػػاؿ" حػػػػػػػػوؿ شػػػػػػػػبكات االتصػػػػػػػػاالت الموزعػػػػػػػػة" لقػػػػػػػػد اقتػػػػػػػػرح نظػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػف 

اسػػػػػتخداـ شػػػػػػبكة الحواسػػػػػيب المتصػػػػػػمة بػػػػػبعض ويشػػػػػػمل كافػػػػػة الواليػػػػػػات المتحػػػػػدة  وذلػػػػػػؾ ب

 المركزية.

كشػػػػػػػبكة تجريبيػػػػػػػة فػػػػػػػي الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة  1969سػػػػػػػنة  االنترنػػػػػػػتوبػػػػػػػدأت    

وكػػػػػاف   ARAPAN ETوذلػػػػػؾ مػػػػػف قبػػػػػل وزارة الػػػػػدفاع األمريكيػػػػػة وكانػػػػػت تسػػػػػمى" أربانػػػػػت 

مػػػػػػف أهػػػػػػـ أهػػػػػػدافها فػػػػػػي البدايػػػػػػة دعػػػػػػـ األبحػػػػػػاث العسػػػػػػكرية فػػػػػػي تمػػػػػػؾ الػػػػػػوزارة وقػػػػػػد كانػػػػػػت 

 1فقط.تتكوف مف أربع حواسيب 

وقػػػػد شػػػػهد" األربانػػػػت" مجموعػػػػة مػػػػف التحػػػػوالت لتصػػػػبل فػػػػي النهايػػػػة اتصػػػػاؿ دوليػػػػة تحػػػػت 

وقػػػػػد ذكػػػػػر العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاحثيف فػػػػػي مجػػػػػاؿ   INTERNATIONAL NET WORKاسػػػػػـ 

                                                 
1
 •2555اٌؼض٠ض اٌؼاِح .  ذم١ٕاخ اٌّؼٍِٛاخ فٟ اٌّىرثاخ ٚاٌى١ٍاخ 5 د.ط اٌش٠اض 5 ِىرثح اٌٍّه ػثذ •أٚدسٞ ظشٚػ   

 .341ص 
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الشػػػػػػبكات حػػػػػػوؿ العػػػػػػالـ االتصػػػػػػاؿ ببعضػػػػػػهـ الػػػػػػبعض مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ شػػػػػػبكة اتصػػػػػػاؿ قويػػػػػػة 

 1ويف شبكة األنترنت.كومف هنا بدأ العمل عمى ت

اعت األنترنػػػػػػػػت تحقيػػػػػػػػق اختػػػػػػػػراؼ مفػػػػػػػػاج  جعمهػػػػػػػػا تكتسػػػػػػػػب الشػػػػػػػػعبية عمػػػػػػػػى واسػػػػػػػػتط   

مػػػػػػع بدايػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة  وقػػػػػػد طػػػػػػورت  1991نطػػػػػػاؽ جمػػػػػػاهيري سػػػػػػنة 

وهػػػػػو عػػػػػالـ كمبيػػػػػوتر بريطػػػػػاني   Tim pirnezliبواسػػػػػطة" تػػػػػيـ بيرنرزلػػػػػي "  Wepالػػػػػواب 

ضػػػػػافة إلػػػػػى لغػػػػػة وهػػػػػذ  الخطػػػػػوة فتحػػػػػت األنترنيػػػػػت أمػػػػػاـ تطبيقػػػػػات الوسػػػػػائط المتعػػػػػددة باإل

البرمجػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتخدمة " الػػػػػػػػواب" التػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػل عمػػػػػػػػى تسػػػػػػػػهيل الػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف المعمومػػػػػػػػات 

المتواجػػػػػػدة فػػػػػػي الحواسػػػػػػيب األخػػػػػػرى عبػػػػػػر العػػػػػػالـ مػػػػػػع هػػػػػػذ  االستعراضػػػػػػات إلػػػػػػى غايػػػػػػة 

   أدى إلى المزيد مف التبسيط في استخداـ الواب واألنترنيت.1993

وأشػػػػػػار الواسػػػػػػع  Netscapeظهػػػػػػر نظػػػػػػاـ اإلبحػػػػػػار عبػػػػػػر األنترنػػػػػػت  1994وفػػػػػػي عػػػػػػاـ    

عمػػػػػى األجهػػػػػزة الشخصػػػػػية ولقػػػػػد وصػػػػػل عػػػػػدد المواقػػػػػع الرئيسػػػػػية بالشػػػػػبكة إلػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف 

 2ثبلثة مبلييف موقع.

دخػػػػػوؿ" ميكروسػػػػػوفت" ميػػػػػداف التنػػػػػافس مػػػػػع نػػػػػت سػػػػػكيب وظهػػػػػور نظػػػػػاـ  1995وفػػػػػي    

 3اإلبحار ميكروسوفت اكسبمور األجهزة الشخصية.

                                                 
1
ػّاْ 5 داس صفاء ٌٍٕشش  • 2خذِاخ اٌّغرف١ذ٠ٓ ِٓ اٌّىرثاخ ِٚشاوض اٌّؼٍِٛاخ 5 ط •ػٛض إٌٛا٠غح ، غاٌة   

 .342ـ  342ص  • 3111ٚاٌرٛص٠غ ، 
2
 3ذذاٚي اٌّؼٍِٛاخ ػثش االٔرشٔد ٚأششٖ فٟ ذشى١ً اٌٛػٟ فٟ ػصش اٌؼٌّٛح 5 ط •اٌماضٟ . تاعً ػثذ اٌشؼّٓ   

 .22ص  • 3113ػّاْ 5 داس اٌششٚق . 
3
ص  • 3114ػّاْ 5 داس ص٘شاْ .  •اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك االٔرشٔد د.ط  •ِضش ػذٔاْ صا٘ش . ص٘شاْ ػّش ػذٔاْ   

23. 
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األنترنػػػػت تػػػػربط بػػػػيف دوؿ العػػػػالـ مػػػػف خػػػػبلؿ أكثػػػػر أمػػػػا فػػػػي الوقػػػػت الػػػػراهف فػػػػ ف شػػػػبكة    

دولػػػػػة مػػػػػف دوؿ أمريكػػػػػا الشػػػػػمالية إلػػػػػى  157مػػػػػف عسػػػػػريف مميػػػػػوف جهػػػػػاز كمبيػػػػػوتر داخػػػػػل 

فريقيػػػػػا و سػػػػيا والػػػػػوطف العربػػػػي ويسػػػػػتخدـ أكثػػػػر مػػػػػف  أمريكػػػػا الوسػػػػطى  أمريكػػػػػا الجنوبيػػػػة وا 

شػػػػػػخص. ولهػػػػػػذا سػػػػػػوؼ تسػػػػػػتمر األنترنػػػػػػت فػػػػػػي نموهػػػػػػا المتسػػػػػػارع لتقنيػػػػػػات جديػػػػػػدة  125

 1ر ميزات إضافية.توف

 مزايا األنترنت:المطمب الثالث : 

 إف األنترنيت تعد مف القرف العشريف وهي كغيرها سبلح ذو حديف.

ــــ3 ــــب:1ـ ــــ الباحــــث أو الطال اسػػػػتخداـ األنترنػػػػت ي مجػػػػاؿ الدراسػػػػة والػػػػتعمـ حيػػػػث تػػػػوفر  ـ

الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الموسػػػػػػوعات والمراجػػػػػػع  وتشػػػػػػمل لهػػػػػػـ مصػػػػػػدرا هػػػػػػائبل مػػػػػػف المعمومػػػػػػات مػػػػػػف 

 أجل كتابة األبحاث والواجبات المدرسية.

تنميػػػػػػة مهػػػػػػارات االسػػػػػػتطبلع والػػػػػػتعمـ الػػػػػػذاتي  حيػػػػػػث صػػػػػػاغت األنترنػػػػػػت شػػػػػػكبل جديػػػػػػدا ػػػػػػػ 

 فتوح المشوؽ.لمتعميـ والتعمـ االستكشافي الم

 تنمية مهارة األسموب التفاعمي والمشاركة بالمعمومات واآلراء.ػ 

 2تعمـ المغات األجنبية المختمفة.ػ 

 وجود المرونة في التعميـ  فالطالب يتعمـ متى وكيفما شاء.ػ 

                                                 
1
، األسدْ 5 داس اٌىراب .  0ٔد طش٠مح عش٠ؼح ٚعٍٙح ٌٍرؼٍُ 5 ط١ٔٛ٘ىٛخ  ظ١شٞ . ذشظّح اال٠ٛتٟ ػّش . ِثادئ االٔرش  

 .01. ص  0442
2
 04. ص  0442. ت١شٚخ 5 داس اٌشاذة اٌعاِؼ١ح .  0ع١ذ ؼغٓ فاسٚق . االٔرشٔد اٌشثىح اٌذ١ٌٚح ٌٍّؼٍِٛاخ 5 ط  
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التعميميػػػػة مػػػػف مركػػػػز المعمومػػػػات الوحيػػػػد إلػػػػى  تغييػػػػر دور المعمػػػػـ التقميػػػػدي فػػػػي العمميػػػػةػػػػػ 

 التعمـ ومتعمما في نفس الوقت. الموجة لعممية

زيػػػػػػادة الحصػػػػػػيمة الثقافيػػػػػػة لػػػػػػدى المػػػػػػتعمـ ألنػػػػػػ، يطمػػػػػػع عمػػػػػػى كػػػػػػل المعمومػػػػػػات العالميػػػػػػة ػػػػػػػ 

 الحديثة ويطمع عمى خبرات وثقافات أخرى.

زيػػػػػػػادة مسػػػػػػػتوى التعػػػػػػػاوف بػػػػػػػيف المعمػػػػػػػـ و التمميػػػػػػػذ حػػػػػػػوؿ  ليػػػػػػػات التعامػػػػػػػل مػػػػػػػع التعمػػػػػػػيـ ػػػػػػػػ 

لكتروني.  اإل 

 وروح المبادرة لدى الطمبة.تنمية  فاؽ التفكير والشخصية ػ 

 رفع مستوى التحصيل بدرجة أكبر مف الطرؽ التقميدية.ػ 

 1االبتعاد عف التنافس السمبي بيف الطمبة.ػ 

 

 

حيػػػػث تمكػػػػف مراسػػػػمة أي شػػػػخص فػػػػي العػػػػالـ ويتميػػػػز  ـــــ خدمــــة البريــــد اإللكترونــــي:2ـــــ3

 بخاصيتيف وهما:

الخػػػػػػارج واالنضػػػػػػماـ إلػػػػػػى السػػػػػػرعة وانعػػػػػػداـ التكمفػػػػػػة وكػػػػػػذلؾ مراسػػػػػػمة الجامعػػػػػػات فػػػػػػي    

 القوائـ البريدية لمحصوؿ عمى المعمومات.

                                                 
1
ص  . 0101 .اٌما٘شج 5 داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج  .ذص١ُّ اٌرؼ١ٍّٟ ػثش االٔرشٔد 5 د.ط  .ػثذ اٌؼاطٟ  .ؼغٓ اٌثائغ دمحم   

212. 
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حيػػػػػػػث يمكػػػػػػػف متابعػػػػػػػة االسػػػػػػػواؽ الماليػػػػػػػة  ــــــــ االســـــــتثمار والتجـــــــارة اإللكترونيـــــــة:3ــــــــ3

دارة المنشػػػػػػػآت  المختمفػػػػػػػة والبنػػػػػػػوؾ والتػػػػػػػ ميف والضػػػػػػػرائب واالسػػػػػػػتثمار  وكػػػػػػػذلؾ التمويػػػػػػػل وا 

القتصػػػػػػػػػادية عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػق الصػػػػػػػػػغيرة واالسػػػػػػػػػتثمارات الماليػػػػػػػػػة والمحاسػػػػػػػػػبة والتحمػػػػػػػػػيبلت ا

 1المواقع المخصصة لذلؾ.

  350  1990إف اسػػػػػػػػػػػػتخداـ األنترنػػػػػػػػػػػػت إلراض التجػػػػػػػػػػػػارة اإللكترونيػػػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػػػػاـ    

 7,2ثػػػػػػػـ إلػػػػػػػى  2003تريميػػػػػػػوف دوالر عػػػػػػػاـ  1,5مميػػػػػػػار دوالر وينتظػػػػػػػر أف يصػػػػػػػل إلػػػػػػػى 

 وهو في تزايد مستمر. 2004تريميوف دوالر عاـ 

لشػػػركات أو األفػػػراد عبػػػر األنترنػػػت وبالنسػػػبة قػػػد تعمػػػف ا ــــ االعـــالن عبـــر األنترنـــت:4ــــ3

لؤلفػػػػػػػراد يػػػػػػػتـ االعػػػػػػػبلف مجانػػػػػػػا أو ب سػػػػػػػعار رمزيػػػػػػػة عػػػػػػػف الطمبػػػػػػػات أو العػػػػػػػروض مثػػػػػػػل: 

 السيارات المستعممة أو األثاث.

ــــ3 ــــ البحــــث عــــن الوظــــائف:5ـ حيػػػػث يمكػػػػف عػػػػرض الوظػػػػائف أو البحػػػػث عنهػػػػا وذلػػػػؾ  ـ

ت طالػػػػػػػب عػػػػػػػف طريػػػػػػػق المواقػػػػػػػع التػػػػػػػي تعنػػػػػػػى بػػػػػػػالتوظيف ليتػػػػػػػؾ تسػػػػػػػجيل اسػػػػػػػـ ومػػػػػػػؤهبل

 2مف الباحثيف يتـ توظيفهـ. %25الوظيفة وقد ذكرت إحدى المواقع أف 

ــــ3 ــــ االتصــــال اليــــاتفي:6ـ يمكػػػػف االتصػػػػاؿ بواسػػػػطة األنترنػػػػت مػػػػف جهػػػػاز إلػػػػى جهػػػػاز   ـ

ويمكػػػػػف االتصػػػػػاؿ بواسػػػػػطة هػػػػػاتف عػػػػػادي ب سػػػػػعار زهيػػػػػدة وهػػػػػذا مػػػػػا يميػػػػػز عػػػػػف أسػػػػػعار 

 الشركات االتصالية المحمية لمبريد.

                                                 
1
ص  . 0442 .، ت١شٚخ 5 ِؼٙذ ٔاصش ٌذساعاخ االٌىرش١ٔٚح  0دمحم اٌؼاِشٞ فاسٚق ، اٌشثىح اٌؼ١ٍّح ٌٍّؼٍِٛاخ 5 ط  

01. 
2
 .00ص  .ٔفظ اٌّشظغ   
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ـــــ3 ـــــ التســـــوق:7ـ وهػػػػػذا بػػػػػاب كبيػػػػػر مػػػػػف أبػػػػػواب األنترنػػػػػت حيػػػػػث يمكػػػػػف التسػػػػػوؽ عػػػػػف  ـ

 طريق الشبكة العالمية بواسطة بطاقة االئتماف.

يمكػػػف االطػػػبلع عمػػػى األخبػػػار ب نواعهػػػا حػػػوؿ العػػػالـ عػػػف طريػػػق مواقػػػع  ــــ األخبـــار:8ــــ3

 وكاالت األنباء والمواقع اإلخبارية التي تقـو بنشر األخبار.

ــــ3 ــــى هللا:9ـ ــــدعوة إل ــــ ال نػػػػاؾ مواقػػػػع تػػػػدعو إلػػػػى إل  فهنػػػػاؾ مواقػػػػع اإلمػػػػاـ" أصػػػػبحت ه ـ

عبػػػػػػد العزيػػػػػػػز بػػػػػػف بػػػػػػػاز" وموقػػػػػػع" الشػػػػػػػيل المنجػػػػػػػد"  كمػػػػػػا هنػػػػػػػاؾ مواقػػػػػػع تعنػػػػػػػى بمواقيػػػػػػػت 

الصػػػػػػػبلة واتجػػػػػػػا  القبمػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ العػػػػػػػالـ ومواقػػػػػػػع لمفتػػػػػػػاوى المسػػػػػػػموعة والمقػػػػػػػروءة والثابػػػػػػػت 

ر  الوحيػػػػػػد عػػػػػػف الشػػػػػػبكة هػػػػػػو التغييػػػػػػر وبالت كيػػػػػػد أف األنترنيػػػػػػت سػػػػػػتظل فػػػػػػي حالػػػػػػة تطػػػػػػوي

فقػػػػػد غيػػػػػرت مػػػػػف طريقػػػػػة اتصػػػػػاالت النػػػػػاس إلػػػػػى سػػػػػماع تػػػػػبلوة القػػػػػر ف الكػػػػػريـ لعػػػػػدد مػػػػػف 

القػػػػػػراء وسػػػػػػماع اآلذاف وتعمػػػػػػيـ التجويػػػػػػد عبػػػػػػر األنترنيػػػػػػت ومواقػػػػػػع المنظمػػػػػػات اإلسػػػػػػبلمية 

 والجمعيات الخيرية كل هذا استفاد وسيستفيد من،  الؼ المسمميف حوؿ العالـ.

ألسػػػػػعار لمفنػػػػػادؽ وتػػػػػذاكر الطيػػػػػراف مثػػػػػل: البحػػػػػث عػػػػػف أفضػػػػػل ا ــــــ فوائـــــد أخـــــر :10ــــــ3

وطمػػػػػػػػػػػب العقػػػػػػػػػػػارات  اسػػػػػػػػػػػتئجار السػػػػػػػػػػػيارات  الػػػػػػػػػػػتعمـ عبػػػػػػػػػػػر الحاسػػػػػػػػػػػوب  االسػػػػػػػػػػػتثمارات 

 1الطبية...إلل.

 سمبيات األنترنت:المطمب الرابع : 

                                                 
1
ِزوشج ِىٍّح ١ًٌٕ شٙادج  .١ّح ِٕظِٛح االٔرشٔد فٟ اٌّؤعغح اٌعاِؼ١ح ٚػاللرٙا تاأل٘ذاف اٌرٕظ١ .صثاغ تشا١ّٟ٘   

 .01ص  . 0112 .اٌعضائش  .ِاظغراس  فٟ ػٍُ االظرّاع 
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بػػػػػبل شػػػػػؾ كػػػػػل منػػػػػا يعمػػػػػـ اف سػػػػػمبيات االنترنػػػػػت ال حصػػػػػر لهػػػػػا ومػػػػػف هنػػػػػا سػػػػػنتطرؽ إلػػػػػى 

 ذكر مجموعة مف السمبيات اآلتية:

 عدد األجهزة في المدارس و التجهيزات و المعدات المرفقة لها. قمة *

 قمة إنجاز الواجبات التعميمية. *

 االفتقار إلى العمق بحيث يتعرفوف فقط إلى العناويف الرئيسية. *

سػػػػهولة الغػػػػش وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ قػػػػص النصػػػػوص مػػػػف مواقػػػػع األنترنػػػػت ولصػػػػقها فػػػػي  *

 األبحاث العممية دوف بذؿ الطالب جهدا شخصيا في،.

 1صعوبة الوصوؿ إلى المعمومات. *

الحػػػػػػػواجز النفسػػػػػػػية مػػػػػػػف جانػػػػػػػب المعممػػػػػػػيف و الطمبػػػػػػػة أتجػػػػػػػا  األنترنػػػػػػػت حيػػػػػػػث يفضػػػػػػػل  *

 بسبب تعودهـ عميها.الكثير مف المعمميف و الطمبة األساليب التقميدية 

 حاجز المغة و صعوبتها و معظـ المعممات و األبحاث بالمغة اإلنجميزية. *

 عدـ الوعي بهذ  التكنولوجيا في التعميـ. *

 عدـ وجود روابط بيف المناهج و التكنولوجيا. *

المواقػػػػػػػػػع البلأخبلقيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تكثػػػػػػػػػر و تتكػػػػػػػػػاثر فػػػػػػػػػي األنترنػػػػػػػػػت و التػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتـ نشػػػػػػػػػرها  *

فػػػػػػي محاولػػػػػػة الجتػػػػػػذاب األطفػػػػػػاؿ و المػػػػػػراهقيف إلػػػػػػى سػػػػػػموكيات منحرفػػػػػػة ب سػػػػػاليب عديػػػػػػدة 

 و منافية لؤلخبلؽ .

 التعرض لعمميات احتياؿ و نصب و تهديد و ابتزاز.* 
                                                 

1
 .005ص  . 0440 .ِصش 5 وّث١ٛعا٠رظ  .د.ط  .تٙاء شا١٘ٓ ـ شثىح االٔرشٔد   
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 1نشر مفاهيـ العنصرية.* 

إغػػػػػػػػواء األطفػػػػػػػػاؿ و المػػػػػػػػراهقيف حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػتـ التحػػػػػػػػرش وا غػػػػػػػػوائهـ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ غػػػػػػػػرؼ  *

 الدردشة و البريد اإللكتروني.

غريبػػػػػة مناقضػػػػػة لػػػػػديننا و قيمنػػػػػا ومفاهيمنػػػػػا و التػػػػػي تعػػػػػرض ب سػػػػػاليب  الػػػػػدعوة ألفكػػػػػار* 

 تبهر المراهقيف مثل: العبلقات الغريبة الشاذة و عبادة الشياطيف.

 الدعوة إلى االنتحار و التشجيع ل، مف خبلؿ بعض المواقع و الدردشة. *

سػػػػة جػػػػرائـ القتػػػػل التػػػػي ترتكػػػػب مػػػػف خػػػػبلؿ غػػػػرؼ المحادثػػػػة الغريبػػػػة التػػػػي تػػػػدعو لممار  *

 طقوس معينة لقوة السحر تنتهي بقتل النفس.

االنغمػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ بػػػػػػػػرامج االختػػػػػػػػراؽ إليهػػػػػػػػا و التسػػػػػػػػمل إلزعػػػػػػػػاج اآلخػػػػػػػػريف و  *

 2إرساؿ الفيروسات التخريبية المزعجة.

مشػػػػػكمة إدمػػػػػاف األنترنػػػػػت و األمػػػػػراض النفسػػػػػية التػػػػػي تػػػػػنجـ سػػػػػواء اسػػػػػتخداـ األنترنػػػػػت  *

 مثل :االكتئاب .

صػػػػػػص الحػػػػػػب الوهميػػػػػػة و الصػػػػػػداقة الخياليػػػػػػة مػػػػػػع شخصػػػػػػيات الحيػػػػػػاة فػػػػػػي خيػػػػػػاؿ وق *

 مجهولة وهمية أغمبها تنتهي ب قنعة و أسماء مستعارة.

اسػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػماء مسػػػػػػػػتعارة وتقمػػػػػػػػص الشخصػػػػػػػػيات غيػػػػػػػػر شخصػػػػػػػػياتهـ فػػػػػػػػي غػػػػػػػػرؼ  *

 الدردشة وما يتبع، ذلؾ مف اعتياد األخطاء.
                                                 

1
 .ػّاْ 5 داس وٕٛص اٌّؼشفح  .د.ط  .إٌشش االٌىرشٟٚٔ ٚاششٖ ػٍٝ اٌّىرثاخ ِٚشاوض اٌّؼٍِٛاخ .اٌغشا٠شج خاٌذ ػثذٚ   

 .32ص  . 0112
2
اٌّعٍح اٌؼشت١ح  .ِصادس اٌّؼٍِٛاخ االٌىرش١ٔٚح ٚذؤش١ش٘ا ػٍٝ اٌّىرثاخ  .إ٠ّاْ اٌغاِشأٟ   

 .10ص  . 0442 . 0ع 02َ .ٌٍّؼٍِٛاخ 
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االئتمانيػػػػػػة  ممارسػػػػػػة الشػػػػػػراء اإللكترونػػػػػػي دوف رقابػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ اسػػػػػػتخداـ البطاقػػػػػػات *

 الخاصة ب حد الوالديف.

 االفراط في استخداـ المهجات واالبتعاد عف المغة   العربية. *

 1ممارسة انتهاؾ حقوؽ المكتبة بنسل األغاني واألفبلـ. *

 تعرض أجهزة الكمبيوتر لمتمف والخراب بت ثير الفيروسات. *

تعػػػػػػرض خصوصػػػػػػية المعمومػػػػػػات التػػػػػػي فػػػػػػي األجهػػػػػػزة لبلختػػػػػػراؽ مػػػػػػف قبػػػػػػل المحتػػػػػػرفيف  *

 وهواة االختراؽ وبرامج التجسس.

التعػػػػػػب الجسػػػػػػدي واالرهػػػػػػاؽ واالضػػػػػػرار الصػػػػػػػحية والتػػػػػػي يسػػػػػػببها االسػػػػػػتخداـ الطويػػػػػػػل  *

 لمكمبيوتر واألنترنيت مف ضرر العيوف والعمود الفقري.

 تخمف األنترنيت عدة أضرار مف بينها:

وجػػػػػود مواقػػػػػع البػػػػػدع والخرافػػػػػات مثػػػػػل: مواقػػػػػع التشػػػػػكيؾ فػػػػػي  األضـــــرار العقديـــــة: أ ـ 

 العقيدة اإلسبلمية واإلساءة إلى اإلسبلـ.

 مثل مواقع المخدرات ومواقع تعميـ االنتحار. األضرار األخالقية: ب ـ 

مثػػػػػل غسػػػػػيل األمػػػػػواؿ عبػػػػػر الشػػػػػبكة وسػػػػػرقة حاسػػػػػبات  األضـــــرار االقتصـــــادية: ج ـ 

 وبطاقة االئتماف.

 2مثل التزويد وسرقة المعمومات واالحتياؿ والنصب. األضرار األمنية: د ـ 

                                                 
1
 .00ص  . 0112 .اٌما٘شج 5 داس اٌٍطائف  .د.ط  .االٔرشٔد شثىح اٌؼعائة  .فرؽٟ دمحم   

2
ِزوشج ِاظغراس فٟ ػٍُ  .ٔٛادٞ االٔرشٔد تذٚس اٌصمافح اٌعضائش٠ح 5 ِماستح  ع٠ٛغٛ ِؼٍِٛاذ١ح  .شؼثاْ ظّاي   

 .25ص  . 0112 .لغٕط١ٕح  .اٌّىرثاخ 
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 ماىية التعمم عن بعد:المبحث الثاني : 

 التعمم عبر األنترنيت: المطمب األول : 

 / متطمبات التحوؿ مف التعمـ التقميدي إلى التعمـ عبر األنترنيت:1

والمػػػػػتعمـ والمعمومػػػػػات ويبلحػػػػػ  يركػػػػػز الػػػػػتعمـ التقميػػػػػدي عػػػػػل ثػػػػػبلث محػػػػػاور هػػػػػي المعمػػػػػـ 

أف الػػػػتعمـ التقميػػػػدي يواجػػػػ، العديػػػػد مػػػػف التحػػػػديات فػػػػي ظػػػػل عصػػػػر العولمػػػػة  تتمثػػػػل هػػػػذ  

 التحديات في:

 الزيادة الهائمة في اعداد الطبلب.ػ 

 انخفاض الكفاءة العممية التربوية.ػ 

 القصور في مخرجات التعميـ.ػ 

 القصور في مراعاة الفروؽ الفردية.ػ 

ر مثػػػػػػل هػػػػػػذ  التحػػػػػػديات تصػػػػػػبل الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػائل تسػػػػػػاعد ومػػػػػػع ظهػػػػػػو    

عمػػػػػى تخفيػػػػػف مػػػػػف حػػػػػدة هػػػػػذ  التحػػػػػديات  لػػػػػذا فػػػػػ ف الػػػػػنظـ التربويػػػػػة العربيػػػػػة مػػػػػف واجبهػػػػػا 

أف تبتكػػػػػػر مهػػػػػػاـ جديػػػػػػدة مػػػػػػف أجػػػػػػل مواكبػػػػػػة هػػػػػػذ  الثػػػػػػورة المعموماتيػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػػػة. وال 

لػػػػػدرس واجتمػػػػػاع المعمػػػػػـ يمكػػػػػف اعتبػػػػػار الػػػػػتعمـ عبػػػػػر األنترنيػػػػػت مجػػػػػرد انتقػػػػػاؿ مػػػػػف قاعػػػػػة ا

مػػػف حجػػػرة الدراسػػػة إلػػػى التعامػػػل عػػػف طريػػػق األنترنيػػػت حيػػػث يكػػػوف كػػػل فػػػرد فػػػي مكػػػػاف 
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أو فػػػػي بمػػػػد مختمػػػػف مػػػػف حيػػػػث تصػػػػميـ البرنػػػػامج واعػػػػداد االختبػػػػارات وتحديػػػػد المتعممػػػػيف 

 1واحتياجاتهـ وكيفية تحفيزهـ ومتابعتهـ.

الػػػػػتعمـ عبػػػػػر الخطػػػػػوط  ويشػػػػػير دمحم عبػػػػػد الحميػػػػػد إلػػػػػى متطمبػػػػػات التخطػػػػػيط لبلسػػػػػتفادة مػػػػػف

 اإللكترونية كالتالي:

أف تصػػػػبل هػػػػذ  الػػػػنظـ هػػػػدفا قوميػػػػا تتجػػػػاوز بػػػػ، العديػػػػد مػػػػف الصػػػػعوبات الخاصػػػػة بػػػػ ثراء 

محتػػػػػػػوى هػػػػػػػذ  المقػػػػػػػررات و زيػػػػػػػادة دافعيػػػػػػػة المػػػػػػػتعمـ نحػػػػػػػو المػػػػػػػتعمـ و إكتسػػػػػػػاب المػػػػػػػتعمـ 

 مهارات البحث و التصفل .

اسػػػػػي  و تعتبػػػػػر جػػػػػزءا أساسػػػػػيا قػػػػػد تكػػػػػوف هػػػػػذ  المصػػػػػار إجباريػػػػػة بالنسػػػػػبة لممقػػػػػرر الدر    

فػػػػػػي بنػػػػػػاء المقػػػػػػرر  أو تكػػػػػػوف اختياريػػػػػػة يػػػػػػتـ توجيػػػػػػ، المػػػػػػتعمـ اليهػػػػػػا وبصػػػػػػفة عامػػػػػػة فػػػػػػاف 

االعتمػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى هػػػػػػػػذ  المصػػػػػػػػادر المتاحػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى االنترنػػػػػػػػت مثػػػػػػػػل: المكتبػػػػػػػػات الرقميػػػػػػػػة 

والمتػػػػػػػػػػػاحف والمعػػػػػػػػػػػارض االفتراضػػػػػػػػػػػية والبومػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػور وغيرهػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػد اف تحقػػػػػػػػػػػق 

 دقة والثقة وسهولة اإلتاحة.متطمبات الكفاية والشموؿ وال

وجهػػػػػػػات التفاعػػػػػػػل واألدوات المتعػػػػػػػددة: هػػػػػػػي دليػػػػػػػل المسػػػػػػػتخدـ لمتفاعػػػػػػػل مػػػػػػػع النظػػػػػػػاـ    

 وترشد المتعمـ إلى عناصر الموقع ولذلؾ فهي غالبا تضـ الروابط التالية:

 .أدوات التعميـ والتعمـ 

 .أدوات التفاعل وروابط اإلحالة 

                                                 
1
 . 0ط .أراض ِٛالغ االٔرشٔد اٌرؼ١ّ١ٍح 5 سأ٠ح ّٚٔارض ذؼ١ّ١ٍح ِؼاصح فاٌرؼٍُ ػثش االٔرشٔد  .أوشَ فرؽٟ ِصطفٝ   

 .45ص  . 0111 .ُ اٌىرة اٌما٘شج 5 ػاٌ
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 .أدوات االتصاؿ 

 والتطبيقات الجاهزة. البرامج 

تػػػػػػػ ميف قواعػػػػػػػد البيانػػػػػػػات والعمميػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة: تظهػػػػػػػر ضػػػػػػػرورة هػػػػػػػذا العنصػػػػػػػر فػػػػػػػي    

قصػػػػر اإلفػػػػادة مػػػػف النظػػػػاـ عمػػػػى المشػػػػركيف فقػػػػط بحيػػػػث ال يسػػػػمل لغيػػػػرهـ بالػػػػدخوؿ فػػػػي 

الموقػػػػع التعميمػػػػي أو عمميػػػػات التفاعػػػػل واالتصػػػػاؿ والػػػػتعمـ  كمػػػػا أنهػػػػا تػػػػوفر الحمايػػػػة مػػػػف 

 1بالنظاـ والبرامج والمقررات المتاحة.االختراؽ أو العبث 

 

 عناصر التعمم عبر األنترنت:المطمب الثاني : 

يعكػػػػػػس مفهػػػػػػـو الػػػػػػػتعمـ عبػػػػػػر االنترنيػػػػػػت ضػػػػػػػرورة وجػػػػػػود عناصػػػػػػر لهػػػػػػػذا النظػػػػػػاـ بحيػػػػػػػث 

تتفاعػػػػػل مػػػػػع بعضػػػػػها الػػػػػبعض فػػػػػي عػػػػػدة عمميػػػػػات تػػػػػؤدي إلػػػػػى تحقيػػػػػق األهػػػػػداؼ ويمكػػػػػف 

  2تالية:تجديد عناصر التعمـ عبر الشبكات في العناصر ال

 تتعدد استخدامات المعمميف االنترنيت فيما يمي: / التعمم:1

 .التعرؼ عمى أحدث االصدارات في مجاؿ المادة التي يقوموف بتدريسها 

 االتصػػػػػاؿ بػػػػػالمعمميف فػػػػػي دوؿ أخػػػػػرى لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى أحػػػػػدث االتجاهػػػػػات العمميػػػػػة فػػػػػػي

 مجاؿ التدريس.

 .تكويف جماعات ذات اهتماـ مشترؾ يمكف أف تقـو بتبادؿ الرسائل فيما بينها 
                                                 

1
 .اٌش٠اض 5 ِىرثح اٌٍّه فٙذ اٌٛط١ٕح .د.ط  .ذشظّح ػثذ اٌّع١ذ تؼضج  .اٌثؽس اٌزوٟ فٟ شثىح االٔرشٔد  .غٌٛذ ذش١شي   

 .11ص  . 0110
2
 .اٌما٘شج اٌّشوض االص١ً ٌٍطثغ ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ  .د.ط  .اٌّىرثاخ اٌشل١ّح ٚشثىح االٔرشٔد  .دمحمٚ طاسق ػثاط   

 .20ص  . 0112
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 .الحصوؿ عمى برامج وأفبلـ ووسائل تعميمية عبر االنترنيت 

 .1االشتراؾ في دوريات الكترونية في مجاؿ التخصص 

  أمػػػػا عػػػػف الفوائػػػػد التػػػػي يمكػػػػف تعػػػػود عمػػػػى المتعممػػػػيف مػػػػف اسػػػػتخدامات االنترنيػػػػت فهػػػػي

 تعددة منها:كثيرة وم

مسػػػػػاعدة المعممػػػػػيف فػػػػػي إجػػػػػراء البحػػػػػوث العمميػػػػػة  بمػػػػػا تػػػػػوفر  مػػػػػف خبػػػػػرات هائمػػػػػة ومفيػػػػػدة 

فػػػػػي مجػػػػػاؿ التخصػػػػػص  كمػػػػػا تتػػػػػيل فػػػػػرص التواصػػػػػل وتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات مػػػػػع االخػػػػػريف 

 وتتيل لممعمميف فرصة التثقيف الذاتي.

ع كمػػػػػا توضػػػػػل فارعػػػػػة دمحم حسػػػػػف انػػػػػ، ؾ لكػػػػػي يسػػػػػتطيع المعمػػػػػـ القيػػػػػاـ بػػػػػدور  تتعامػػػػػل مػػػػػ 

 الفصوؿ االلكترونية عمي، القياـ بمتطمبات التالية:

 .تصميـ البرامج العبلجية التي تناسب كل متعمـ 

 .تقويـ البرمجيات التعميمية المنهجية واإلثرائية وفق معايير الجودة الشاممة 

 / المتعمم:2

ال تتوقػػػػػػػف حػػػػػػػدود اإلفػػػػػػػادة مػػػػػػػف التعمػػػػػػػيـ عبػػػػػػػر االنترنيػػػػػػػت عػػػػػػػف التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي    

واالنجػػػػػاز ولكػػػػػف تمتػػػػػد إلػػػػػى اكتسػػػػػاب الخبػػػػػرات والمهػػػػػارات الخاصػػػػػة بالعمػػػػػل فػػػػػي بيئػػػػػات 

الػػػػػػتعمـ االلكترونػػػػػػي التػػػػػػي يتصػػػػػػدرها اكتسػػػػػػاب المعػػػػػػارؼ الخاصػػػػػػة بالجوانػػػػػػب االخبلقيػػػػػػػة 

                                                 
1
 .20ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .ِؽّٛد طاسق ػثاط   
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واالبعػػػػػػاد االجتماعيػػػػػػة  كمػػػػػػا تحقػػػػػػػق االنترنيػػػػػػت لممػػػػػػتعمـ العديػػػػػػػد مػػػػػػف االهػػػػػػداؼ التربويػػػػػػػة 

    1والتعميمية.

المتعمقػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ الكمبيػػػػػػػوتر واالنترنيػػػػػػػت فتكػػػػػػػرار اسػػػػػػػتخداـ تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارة المػػػػػػػتعمـ  *

االنترنيػػػػػػػت يعنػػػػػػػي تكػػػػػػػرار التػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى تمػػػػػػػط المهػػػػػػػارات واتقانهػػػػػػػا واالسػػػػػػػتماع بالعمػػػػػػػل 

 الفردي.

 .امتبلؾ القدرة عمى التعبير الجيد 

 .يستطيع التعامل في المجموعات وضمف الفريق 

 / المحتو  االلكتروني وبناء المقررات:3

المحتػػػػػػوى الػػػػػػذي يهػػػػػػدؼ إلػػػػػػى الوصػػػػػػوؿ بػػػػػػالمتعمـ إلػػػػػػى مسػػػػػػتوى مػػػػػػف التحصػػػػػػيل  وهػػػػػػو   

واالنجػػػػػػاز فػػػػػػي المقػػػػػػرر الدراسػػػػػػي ويتطمػػػػػػب هػػػػػػذا العنصػػػػػػر عػػػػػػددا مػػػػػػف المتطمبػػػػػػات ترتكػػػػػػز 

فػػػػػػػي سػػػػػػػهولة عػػػػػػػرض المحتػػػػػػػوى وجاذبيتػػػػػػػ، والثقػػػػػػػة والصػػػػػػػدؽ فػػػػػػػي مصػػػػػػػادرة ثػػػػػػػـ مبلئمػػػػػػػة 

المحتػػػػػػػػوى لخصػػػػػػػػائص المػػػػػػػػتعمـ وتنظػػػػػػػػيـ المحتػػػػػػػػوى بمػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػق مػػػػػػػػع خصػػػػػػػػائص الػػػػػػػػتعمـ 

االلكترونػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد وكػػػػػػػػػػذلؾ توظيػػػػػػػػػػف والوسػػػػػػػػػػائل المتعػػػػػػػػػػددة والػػػػػػػػػػروابط الخاصػػػػػػػػػػة 

 بالنصوص.

 / االدارة والتنظيم:4

                                                 
1
 .ِطثٛػاخ ظاِؼح ِٕرٛسٞ  .اٌش٠اض  .د.ط  .اٌّؼٍِٛاخ االٌىرش١ٔٚح ٚاالٔرشٔد فٟ اٌّىرثاخ  .صٛفٟ ػثذ اٌٍط١ف   

 .25ص  . 0110
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وتتمثػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػي المتطمبػػػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػػػة بتحديػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػتويات االدارة والمسػػػػػػػػػػػػػؤوليات    

والواجبػػػػػات والكفايػػػػػات البشػػػػػرية المطموبػػػػػة لتسػػػػػيير النظػػػػػاـ واسػػػػػتمرارية عممياتػػػػػ، فػػػػػي كافػػػػػة 

 1التعميمية.المجاالت االدارية و 

 أىمية التعمم عبر االنترنيت:المطمب الثالث : 

تتمثػػػػل أهميػػػػة الػػػػػتعمـ عبػػػػر االنترنيػػػػت فػػػػػي فعاليػػػػة التػػػػدريس والػػػػػتعمـ مػػػػف خبللهػػػػا نظػػػػػرا    

ألنهػػػػػا تػػػػػوفر العديػػػػػد مػػػػػف المميػػػػػزات التػػػػػي تػػػػػـ تناولهػػػػػا سػػػػػابقا والتػػػػػي ال يمكػػػػػف أف يوفرهػػػػػا 

 لتعمـ عبر االنترنيت إلى:التعميـ التقميدي ويصنف التعميـ التقميدي ويصنف ا

 :أهمية التعمـ االلكتروني عبر االنترنيت بالنسبة لممتعمـ 

  .،يتعمـ ما يريد أف يتعمم، في الوقت الذي يختار  وبالسرعة التي تناسب 

  يػػػػػػػػتعمـ ويخطػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي جػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الخصوصػػػػػػػػية دوف أي شػػػػػػػػػعور بػػػػػػػػالحرج يمكنػػػػػػػػػ، اف

 2يتخطى بعض المراحل التي يراها سهمة او غير مناسبة لمستوا  العممي.

  يمكنػػػػػ، االعػػػػػادة بالقػػػػػدر الػػػػػذي يحتاجػػػػػ، إلػػػػػى اف يطمػػػػػئف إلػػػػػى اسػػػػػتجابة المػػػػػادة العمميػػػػػة

 ت أعمى.مما يزيد مف ثقت، بنفس، ويجعم، يتقدـ بخطى ثابتة إلى مستويا

  وجػػػػود كػػػػـ هائػػػػل مػػػػف المعمومػػػػات فػػػػػي متنػػػػاوؿ الجميػػػػع دوف الحاجػػػػة إلػػػػى السػػػػفر إلػػػػػى

 المكتبات.

 أهمية التعمـ االلكتروني عبر االنترنيت بالنسبة لممؤسسة التعميمية:*ػ 

                                                 
1
 .21ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .صٛفٟ ػثذ اٌٍط١ف   
2

 .31ص  . 0110 .اٌما٘شج 5 داس اٌفىش .اٌؼصش اٌشلّٟ ٚوٛسج اٌّؼٍِٛاخ 5 د.ط  .عاٌُ دمحم صالغ  
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  تحقيػػػػػػق االهػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػة لممؤسسػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ ذاتيػػػػػػة التػػػػػػدريب وتعمػػػػػػـ المهػػػػػػارات

 المطموبة.

 .تقميل اوقات الغياب عف العمل 

 .تنمية مهارات استخداـ التكنولوجيا الحديثة 

 .تدريب أكبر عدد مف العامميف مع توفير التكمفة 

 استخداـ االنترنيت في التعميـ ظهر في تخصصات مف بينها:

 2002فػػػػي مجػػػػاؿ تػػػػدريس الرياضػػػػيات: هػػػػدفت الدراسػػػػة" ابػػػػراهيـ عبػػػػد الوكيػػػػل الفػػػػار"  ػػػػػ 

فعاليػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ مواقػػػػػػع االنترنيػػػػػػت التعميميػػػػػػة عمػػػػػػى التحصػػػػػػيل وبقػػػػػػاء أثػػػػػػر  إلػػػػػػى تحديػػػػػػد

 التعمـ لدى الطبلب. 

: هػػػػػدفت الدراسػػػػػة" محمػػػػػود سػػػػػيد أبػػػػػو نػػػػػاجي"  ػػػػػػ  إلػػػػػى  2000فػػػػػي مجػػػػػاؿ تػػػػػدريس العمػػػػػـو

التعػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر التعامػػػػل مػػػػع برمجيػػػػات االنترنيػػػػت فػػػػي تعمػػػػـ العمػػػػـو لمتبلميػػػػذ المرحمػػػػة 

 .2003ائج التي توصل إليها الزهراني سنة الثانوية عمى الطبلب حسب النت

 أهمية التعمـ االلكتروني عبر االنترنيت بالنسبة لممعمـ: *ػ

  ال يضػػػػػػػػطر إلػػػػػػػػى تكػػػػػػػػرار الشػػػػػػػػرح مػػػػػػػػرات ومػػػػػػػػرات وتنميػػػػػػػػة القػػػػػػػػدرات لممػػػػػػػػتعمـ المهنيػػػػػػػػة

 والتكنولوجية.

 التركيز عمى المهارات الفعمية التي يحتاجها المتعمـ.
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 1ية الراجعة لممتعمـ.تدعيـ عممية التعمـ بالتغذ 

  مصػػػػػػادر الػػػػػػتعمـ والتعمػػػػػػيـ االلكترونػػػػػػي: تمثػػػػػػل العنصػػػػػػر التكػػػػػػاممي فػػػػػػي بنػػػػػػاء المقػػػػػػررات

 وتظهر أهميتها في تحقيق األهداؼ.

 استخدامات االنترنت في التعميم:المطمب الرابع : 

ت أحػػػػػػػد التقنيػػػػػػػات التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف اسػػػػػػػتخدامها فػػػػػػػي الػػػػػػػتعمـ والتػػػػػػػدريب ومػػػػػػػف تعتبػػػػػػػر االنترنػػػػػػػ

المتوقػػػػػع اف تحتػػػػػل هػػػػػذ  االخيػػػػػرة المرتبػػػػػة االولػػػػػى فػػػػػي ايصػػػػػاؿ المعمومػػػػػات  وأكػػػػػد بعػػػػػض 

البػػػػػػػاحثيف عمػػػػػػػى اف االنترنيػػػػػػػت سػػػػػػػوؼ تمعػػػػػػػب دورا كبيػػػػػػػرا فػػػػػػػي تغييػػػػػػػر الطػػػػػػػرؽ التعميميػػػػػػػة 

 المتعارؼ عميها في الوقت الحاضر واالدوات المستخدمة فيها.

 وهناؾ اربع اسباب رئيسية تجعمنا نستخدـ االنترنت في التدريب والتعمـ وهي:

  االنترنػػػػػت مثػػػػػاؿ واقعػػػػػي لمقػػػػػدرة عمػػػػػى الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المعمومػػػػػات فػػػػػي مختمػػػػػف انحػػػػػاء

 العالـ.

  تسػػػػػاعد االنترنػػػػػت عمػػػػػى الػػػػػتعمـ التعػػػػػاوني الجمػػػػػاعي  نظػػػػػرا لكثػػػػػرة المعمومػػػػػات المتػػػػػوفرة

بحػػػػث فػػػػي حػػػػل القػػػػوائـ  لػػػػذا يمكػػػػف اسػػػػتخداـ طريقػػػػة فانػػػػ، يصػػػػعب عمػػػػى المػػػػتعمـ الواحػػػػد ال

الجمػػػػػع بػػػػػيف المتعممػػػػػيف حيػػػػػث يقػػػػػـو كػػػػػل مػػػػػتعمـ بالبحػػػػػث عمػػػػػى قائمػػػػػة معينػػػػػة ثػػػػػـ يجمػػػػػع 

 المتعمموف لمناقشة ما تـ التوصل إلي،.

 .تساعد عمى االتصاؿ بالعالـ ب سرع وقت وأقل تكمفة 

                                                 
1
 .30ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .عالَ دمحم صالغ   
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 هػػػػػي بمثابػػػػػة  تسػػػػػاعد عمػػػػػى تػػػػػوفير أكثػػػػػر مػػػػػف طريقػػػػػة فػػػػػي التػػػػػدريس ذلػػػػػؾ اف االنترنػػػػػت

مكتبػػػػػة كبيػػػػػرة تتػػػػػوفر فيهػػػػػا جميػػػػػع الكتػػػػػب سػػػػػواء كانػػػػػت سػػػػػهمة أو صػػػػػعبة  كمػػػػػا انػػػػػ، يوجػػػػػد 

فػػػػػػػػي االنترنػػػػػػػػت بعػػػػػػػػض البػػػػػػػػرامج التعميميػػػػػػػػة بػػػػػػػػاختبلؼ المسػػػػػػػػتويات واسػػػػػػػػتخدامها كػػػػػػػػ داة 

 اساسية في التعميـ حقق الكثير مف االيجابيات.

 .1المرونة في الوقت والمكاف 

 هػػػػػور والمتػػػػػابعيف فػػػػػي مختمػػػػػف العػػػػػالـ  وسػػػػػرعة امكانيػػػػػة الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف الجم

تطػػػػػوير البػػػػػػرامج مقارنػػػػػة ب نظمػػػػػػة الفيػػػػػديو واالقػػػػػػراص المدمجػػػػػة وسػػػػػػهولة تطػػػػػوير محتػػػػػػوى 

 2الموجود في االنترنت.

 .تفاعمية ادوات التعميـ المستخدمة 

.إعطاء التعميـ صيغة عالمية لمخروج في االطار المحمي 

  الوقػػػػػػت المخصػػػػػػص لمبحػػػػػػث عػػػػػػف موضػػػػػػوع معػػػػػػيف باسػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػت يكػػػػػػوف قميػػػػػػل

 مقارنة بالطرؽ التقميدية.

 الحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػى اداء العممػػػػػػػػػاء والمفكػػػػػػػػػريف والبػػػػػػػػػاحثيف المتخصصػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػف

 المجاالت في اي قضية عممية.

 .سرعة الحصوؿ عمى المعمومات 

 عبير.مساعدة الطالب عمى تكويف عبلقات عالمية إف صل الت 
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 .تطوير مهارات المتعمميف عمى استخداـ الحاسوب 

  عػػػػػػػػػدـ التقيػػػػػػػػػد بالسػػػػػػػػػاعات الدراسػػػػػػػػػية حيػػػػػػػػػث يمكػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػادة عبػػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػػت

 ويستطيع الطبلب الحصوؿ عميها في اي مكاف وزماف.

 .تساعد عمى توفير اكثر مف طريقة عبر االنترنت 

 .االستفادة مف البرامج التعميمية الموجودة عبر االنترنت 

 .االطبلع عمى  خر االبحاث العممية التربوية 

 .االطبلع عمى  خر االصدارات في المجاالت والنشرات 

  تسػػػػػاعد االنترنيػػػػػت عمػػػػػى تػػػػػوفير اكثػػػػػر مػػػػػف طريقػػػػػة فػػػػػي التػػػػػدريس وذلػػػػػؾ الف االنترنػػػػػت

لكتػػػػػب باإلضػػػػػافة إلػػػػػى البػػػػػرامج التعميميػػػػػة فػػػػػي بمثابػػػػػة مكتبػػػػػة كبيػػػػػرة تتػػػػػوفر فيهػػػػػا جميػػػػػع ا

 مختمف التخصصات وباختبلؼ المستويات.

ولخػػػػػػػػص" عبػػػػػػػػد إل موسػػػػػػػػى" و"أحمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز" اهػػػػػػػػـ المزايػػػػػػػػا التربويػػػػػػػػة السػػػػػػػػتخداـ 

 االنترنت في التعميـ فيما يمي: 

 .توفير االنترنيت فرص تعميمية غنية وذات معنى 

  االهداؼ التعميمية.تساعد االنترنيت المتعمميف لتحقيق 

  تطػػػػػػػػػػور االنترنيػػػػػػػػػػت مهػػػػػػػػػػارات الطػػػػػػػػػػبلب عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػدى أبعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػرد محتػػػػػػػػػػوى

 التخصص.
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  تػػػػػػػوفر فػػػػػػػرص هائمػػػػػػػة فػػػػػػػي مصػػػػػػػادر المعمومػػػػػػػات مثػػػػػػػل: االدلػػػػػػػة والكتػػػػػػػب االلكترونيػػػػػػػة

 1والدوريات وقواعد البيانات والمواقع التعميمية.

 ميـ.توفر نظـ خدمات الوسائط المتعددة التفاعمية في عممية التع 

  تبػػػػػيل االنترنػػػػػت فػػػػػرص تػػػػػوفير بيئيػػػػػة غيػػػػػر مقتصػػػػػرة عمػػػػػى زمػػػػػاف ومكػػػػػاف محػػػػػدد مػػػػػف

 حيث تواجد المتعمميف وتوقيت تعممهـ.

 .تطوير مفهـو التعمـ الفردي لمحصوؿ عمى المعمومات دوف مساعدة اآلخريف 

  تتػػػػػيل متابعػػػػػة الطػػػػػبلب ومعالجػػػػػة تػػػػػ خرهـ الدراسػػػػػي وتػػػػػدعيـ جهػػػػػود المدرسػػػػػة والمنػػػػػزؿ

 في معالجة تمؾ المشاكل.

 2ألداء المعمـ بواسطة االشتراؾ في مؤتمرات. يتيل توفر فرصة التطور المهني 

 عالقة االنترنت والتفاعل االجتماعي:المبحث الثالث : 

 :تعريف التفاعل االجتماعيالمطمب األول : 

هػػػػػػػػػو تمػػػػػػػػػؾ العمميػػػػػػػػػات االدراكيػػػػػػػػػة والمشػػػػػػػػػاعرية والسػػػػػػػػػموكية التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػػيف االطػػػػػػػػػراؼ 

المتصػػػػمة  بحيػػػػث تتبػػػػادؿ هػػػػذ  العمميػػػػة الرسػػػػائل االتصػػػػالية فيمػػػػا بينهػػػػا  إمػػػػا عػػػػف طريػػػػق 

المغػػػػػػػة النفطيػػػػػػػة مػػػػػػػف اجػػػػػػػل تحقيػػػػػػػق هػػػػػػػدؼ أو أهػػػػػػػداؼ معينػػػػػػػة يتخػػػػػػػذ هػػػػػػػذا التبػػػػػػػادؿ فػػػػػػػي 

أو التكيػػػػػػف او المبلئمػػػػػػة التػػػػػػػي  الرسػػػػػػائل اشػػػػػػكاال ومظػػػػػػاهر مختمفػػػػػػة كالتعػػػػػػاوف والصػػػػػػراع

تعكػػػػػػس ثقافػػػػػػة الفػػػػػػرد وتجربتػػػػػػ، الشخصػػػػػػية واتجاهاتػػػػػػ، وقيمػػػػػػ،  كمػػػػػػا تعكػػػػػػس فػػػػػػي الوقػػػػػػت 
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نفسػػػػ، ثقافػػػػة المجتمػػػػع الػػػػذي نعػػػػيش فيػػػػ، هػػػػذ  األطػػػػراؼ المتصػػػػمة وطبيعػػػػة الموقػػػػف الػػػػذي 

 يضـ اطراؼ عممية.

 مستويات التفاعل االجتماعي:المطمب الثاني : 

ة: هػػػػػػذا النػػػػػػوع مػػػػػػف العبلقػػػػػػات ال يتػػػػػػزامف وجػػػػػػود االفػػػػػػراد / مسػػػػػػتوى العبلقػػػػػػات البلتبادليػػػػػػ1

 معا في موقف اتصالي محدد الزماف والمكاف.

/ مسػػػػػػػػػتوى العبلقػػػػػػػػػات ذات االتجػػػػػػػػػا  الواحػػػػػػػػػد: فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػتوى مػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتويات 2

العبلقػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػة التفاعميػػػػػػػػػة ال يتػػػػػػػػػزامف وجػػػػػػػػػود الفرديػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي موقػػػػػػػػػف اجتمػػػػػػػػػاعي 

بسػػػػموؾ اآلخػػػر كمػػػػا فػػػػي حالػػػػة تػػػػ ثر احػػػػد االفػػػػراد يضػػػمهما معػػػػا ومػػػػع ذلػػػػؾ يتػػػػ ثر أحػػػػدهما 

 بقارئ القراف في التمفزيوف.

/ مسػػػػػتوى العبلقػػػػػات شػػػػػب، التبادليػػػػػة: يتػػػػػزامف هػػػػػذا المسػػػػػتوى مػػػػػع العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة 3

 1ووجود االفراد معا  مما ينجـ عن، تفاعل بينهما.

ل تفاعػػػػػل نمطػػػػػي يػػػػػتـ وفػػػػػق خطػػػػػة مرسػػػػػومة أو مكتوبػػػػػة مثػػػػػل: مػػػػػا يػػػػػتـ فػػػػػي حالػػػػػة التمثيػػػػػ

 المسرحي.

/ مسػػػػػػػتوى العبلقػػػػػػػات المتوازنػػػػػػػة: فػػػػػػػي هػػػػػػػذا المسػػػػػػػتوى مػػػػػػػف العبلقػػػػػػػات التفاعميػػػػػػػة بػػػػػػػيف 4

االفػػػػػػراد نجػػػػػػد فػػػػػػي الحقيقػػػػػػة طرفػػػػػػي عمميػػػػػػة التفاعػػػػػػل يتواجػػػػػػداف معػػػػػػا فػػػػػػي موقػػػػػػف واحػػػػػػد 

 ويتحادث كل منهما مع االخر ولكف دوف اف يستمع احدهما او يصغي لؤلخر.
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: وفػػػػػػػػي هػػػػػػػػذا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف العبلقػػػػػػػػات / مسػػػػػػػػتوى العبلقػػػػػػػػات المتبادلػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر المتنافسػػػػػػػػة5

 يتواجد اطراؼ العممية االتصالية التفاعمية في موقف واحد يجمعهما معا.

/ مسػػػػػػػػتوى العبلقػػػػػػػػات المتبادلػػػػػػػػة: وهنػػػػػػػػا تصػػػػػػػػل عبلقػػػػػػػػات التفاعػػػػػػػػل االجتمػػػػػػػػاعي إلػػػػػػػػى 6

صػػػػػػورتها االجتماعيػػػػػػة الصػػػػػػحيحة  أي عبلقػػػػػػات متبادلػػػػػػة بػػػػػػيف فػػػػػػرديف يتػػػػػػزامف وجودهمػػػػػػا 

 في موقف واحد:

 

 1متبادلة بيف فرد وجماعة وعبلقات متبادلة بيف جماعتيف. عبلقات 

 أثر االنترنت عمى التفاعل االجتماعي:المطمب الثالث : 

يسػػػػػػػػتطيع المبلحػػػػػػػػ  ألحػػػػػػػػواؿ النػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػتخدميف لؤلنترنػػػػػػػػت انػػػػػػػػ، خمػػػػػػػػق بمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمى 

باإلدمػػػػػػاف وذلػػػػػػؾ يجعػػػػػػل الفػػػػػػرد مػػػػػػدمنا لمعػػػػػػالـ االفتراضػػػػػػي الػػػػػػذي يبعػػػػػػد  كػػػػػػل البعػػػػػػد عػػػػػػف 

  ليصػػػػبل الفػػػػرد ينحػػػػاز مػػػػف محيطػػػػ، ليجػػػػد نفسػػػػ، فػػػػي عزلػػػػة عنػػػػ،  فػػػػالفرد عالمهػػػػا الػػػػواقعي

هنػػػػػػا غيػػػػػػر مؤهػػػػػػل ليعػػػػػػيش فػػػػػػي محيطػػػػػػ، االجتمػػػػػػاعي الػػػػػػواقعي الػػػػػػذي حولػػػػػػ، إلػػػػػػى انتمػػػػػػاء 

افتراضػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تنػػػػػػوع االتصػػػػػػاالت فػػػػػػي االنترنيػػػػػػت مػػػػػػف هػػػػػػذا المعطػػػػػػى االنعزالػػػػػػي 

ف عػػػػػػالـ نجػػػػػػد الفػػػػػػرد يتفاعػػػػػػل اجتماعيػػػػػػا مػػػػػػع سػػػػػػموكات واعتقػػػػػػادات واتجاهػػػػػػات تنطمػػػػػػق مػػػػػػ

اختػػػػػار  لذاتػػػػػ، الػػػػػذي يختمػػػػػف عػػػػػف وسػػػػػط، االسػػػػػري واالجتمػػػػػاعي  فػػػػػالمرء هنػػػػػا يجػػػػػد ذاتػػػػػ، 

ال يحػػػػػػس بػػػػػػذلؾ االنتمػػػػػػاء االجتمػػػػػػاعي فنػػػػػػرا  فػػػػػػي العمػػػػػػـو مغػػػػػػايرا فػػػػػػي سػػػػػػموك، الكبلمػػػػػػي 

وطريقػػػػػػة المبػػػػػػاس واالكػػػػػػل وحتػػػػػػى طػػػػػػرؽ التعامػػػػػػل مػػػػػػع اآلخػػػػػػريف  كػػػػػػذلؾ نجػػػػػػد المجتمػػػػػػع 
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جػػػػػػػذور والنفػػػػػػػور  هػػػػػػػذا النبػػػػػػػذ ال يكػػػػػػػوف يواجػػػػػػػ، هػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف االفػػػػػػػراد بػػػػػػػالكثير مػػػػػػػف ال

اجتماعيػػػػا بػػػػػل يمتػػػػػد إلػػػػػى ذهنيػػػػة الفػػػػػرد  فيػػػػػرى اف يصػػػػػبل ال يػػػػتبلءـ مػػػػػع ثوابػػػػػت مجتمعػػػػػ، 

بمػػػا يجعػػػػل مػػػػف قػػػػيـ اضػػػػافها عمػػػػى نفسػػػػ، مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػ ثير  النػػػػاتج عػػػػف االلتبػػػػاس الثقػػػػافي 

أفػػػػػرز  إدمانػػػػػ، عمػػػػػى االنترنػػػػػت وابتعػػػػػاد  عػػػػػف عالمػػػػػ، الحقيقػػػػػي فػػػػػيجمس لسػػػػػاعات متػػػػػ خرة 

ميػػػػػل وهنػػػػػا يكػػػػػوف الفػػػػػرد قػػػػػد فقػػػػػد الكثيػػػػػر مػػػػػف فػػػػػرص حياتػػػػػ، والتفاعػػػػػل مػػػػػع أسػػػػػرت، مػػػػػف ال

 1ومسؤوليات، نحو التعميـ ومجتمع، الواقعي.

 العزلة االجتماعية وعالقتيا مع االنترنت:المطمب الرابع : 

مػػػػف المعػػػػروؼ عػػػػف االنترنػػػػت انػػػػ، يحمػػػػل ميػػػػزة انػػػػدثار الحػػػػدود وحريػػػػة اسػػػػتعمالها  وذلػػػػؾ 

فػػػػػػراد المسػػػػػػتمر عميهػػػػػػا واف انتشػػػػػػار االنترنػػػػػػت عبػػػػػػر العػػػػػػالـ أدى ممػػػػػػا أدى إلػػػػػػى تػػػػػػوافر اال

إلػػػػى إبهػػػػار الفػػػػرد بهػػػػا  االمػػػػر الػػػػذي دفعػػػػ، إلػػػػى االهتمػػػػاـ الشػػػػديد بهػػػػذا االختػػػػراع الجديػػػػد 

فاألنترنػػػػت غيػػػػرت مػػػػف سػػػػموكات وعػػػػادات االفػػػػراد المسػػػػتخدميف لهػػػػا  وحتػػػػى فػػػػي اسػػػػاليب 

لسػػػػػاعات طويمػػػػػة قػػػػػد  حيػػػػػاتهـ بحيػػػػػث أصػػػػػبحوا يقضػػػػػوا معظػػػػػـ أوقػػػػػاتهـ امػػػػػاـ هػػػػػذ  الشػػػػػبكة

سػػػػػاعة فػػػػػي االسػػػػػبوع  فقػػػػػد يظػػػػػل الفػػػػػرد جالسػػػػػا امػػػػػاـ الكمبيػػػػػوتر  30620تصػػػػػل حػػػػػوالي 

ومواقػػػػػع الدردشػػػػػة والبريػػػػػد اإللكترونػػػػػي ويهمػػػػػل مػػػػػف خبللهػػػػػا كػػػػػل واجباتػػػػػ، االساسػػػػػية  كمػػػػػا 

يبتعػػػػد عػػػػف أصػػػػدقائ، ومعارفػػػػ، وأهمػػػػ، ويصػػػػبل منعػػػػزال اجتماعيػػػػا  فاألنترنيػػػػت جعمػػػػت مػػػػف 

تمػػػػع الػػػػذي هػػػػـ فيػػػػ، لمػػػػدخوؿ إلػػػػى مجتمػػػػع جديػػػػد وهػػػػو المجتمػػػػع االفػػػػراد ينعزلػػػػوف عػػػػف المج

اإللكترونػػػػػػي  فالمػػػػػػدمف عميهػػػػػػا يصػػػػػػبل لديػػػػػػ، عػػػػػػدة مشػػػػػػاكل منهػػػػػػا صػػػػػػعوبة التوقػػػػػػف عػػػػػػف 
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اسػػػػػتخداـ االنترنػػػػػت وعػػػػػدـ االسػػػػػتغناء عنهػػػػػا إال بالضػػػػػرورة القصػػػػػوى إضػػػػػافة إلػػػػػى السػػػػػهر 

د المػػػػػدمنيف واألرؽ والقمػػػػػق هػػػػػذا كمػػػػػ، أدى إلػػػػػى تػػػػػدهور العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة بػػػػػيف االفػػػػػرا

عمػػػػػػػى االنترنػػػػػػػت لواجبػػػػػػػاتهـ األسػػػػػػػرية اتجػػػػػػػا  األوليػػػػػػػاء األمػػػػػػػر الػػػػػػػذي دفػػػػػػػع إلػػػػػػػى ظهػػػػػػػور 

 1مشاكل عائمية.

وبهػػػػػػذا تفقػػػػػػد تػػػػػػدريجيا مهػػػػػػارات التواصػػػػػػل االجتمػػػػػػاعي مػػػػػػع اآلخػػػػػػريف فيجػػػػػػد نفسػػػػػػ، خػػػػػػارج 

دائػػػػػػػػػػػرة العبلقػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػة المباشػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػػػدقاء والمعػػػػػػػػػػػارؼ القػػػػػػػػػػػدامى  إذا 

ر سػػػػػػػمبا أو إيجابيػػػػػػػا عمػػػػػػػى التفاعػػػػػػػل االجتمػػػػػػػاعي والمشػػػػػػػاركة اتضػػػػػػػحت أف االنترنػػػػػػػت تػػػػػػػؤث

   2االجتماعية.

عمػػػػى هػػػػػذا مػػػػف خػػػػػبلؿ دراسػػػػة النشػػػػػاط االجتمػػػػاعي لمفػػػػػرد  yotmanوقػػػػد اسػػػػتدؿ" يوتمػػػػػاف" 

األمريكػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػارت إلػػػػػػػػػى اف مشػػػػػػػػػاركة المػػػػػػػػػواطف األمريكػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف النشػػػػػػػػػاطات 

االجتماعيػػػػػة وقيامػػػػػ، بػػػػػدور  االجتمػػػػػاعي قػػػػػد تراجعػػػػػت كثيػػػػػرا مػػػػػف السػػػػػنوات األخيػػػػػرة  حيػػػػػث 

لػػػػػة اف االنترنػػػػػت تػػػػػدفع بالنػػػػػاس إلػػػػػى تبنػػػػػي نمػػػػػط حيػػػػػاة جديػػػػػد بالعزلػػػػػة وعػػػػػدـ مشػػػػػاركة الفعا

فػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث اف التوسػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخداماتها تحػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض 

 3المجتمعات إلى جزء ال يتجزأ مف ثقافة الشعب وحياتهـ اليومية.

 المبحث الرابع : استعمال االنترنت عند التمميذ : 

 مجاالت استعمال االنترنت عند التمميذ:المطمب األول : 

                                                 
1
 .53ص  . 0422 .األسدْ 5 ِىرثح اٌذٚي اٌؼشت١ح  .ك ٚاٌؼاللاخ اٌّذسع١ح 5 د.ط ٘اٌّشا .أٚصٞ أؼّذ    

2
 .54ص  .ٔفظ اٌّشظغ   

3
 .10اٌغاتك . ص . اٌّشظغ  ك ٚاٌؼاللاخ اٌّذسع١ح٘، اٌّشا.أٚصٞ أؼّذ    
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ة االتصػػػػػػاالت عبػػػػػػر االنترنيػػػػػػت يػػػػػػروف اف هنػػػػػػاؾ / الدردشػػػػػػة: إف القػػػػػػائميف عمػػػػػػى حركػػػػػػ1

  وهػػػػػػػػو األوؿ الػػػػػػػػذي talkوسػػػػػػػػيمتيف لتحقيػػػػػػػػق عمميػػػػػػػػة التحػػػػػػػػاور هػػػػػػػػاتيف الوسػػػػػػػػيمتيف همػػػػػػػػا: 

  yatlkيسػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة التحػػػػػػػػدث مػػػػػػػػع شػػػػػػػػخص واحػػػػػػػػد  أمػػػػػػػػا البرنػػػػػػػػامج الثقػػػػػػػػافي  

فيسػػػػػتخدـ فػػػػػي التحػػػػػدث إلػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػف شػػػػػخص فػػػػػي نفػػػػػس الوقػػػػػت ولعػػػػػل الميػػػػػزة االهػػػػػـ 

برنػػػػػػػػامجيف هػػػػػػػػي الخصوصػػػػػػػػية او الذاتيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تضػػػػػػػػمنها المحادثػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػبة لهػػػػػػػػذيف ال

التمفزيػػػػػػوني  كمػػػػػػا اف تميػػػػػػز  خػػػػػػر ويعنػػػػػػي امػػػػػػتبلؾ المنضػػػػػػل غبػػػػػػر البرنػػػػػػامجيف األولويػػػػػػة 

 اختيار  االطراؼ التي يريد اف يتصل معها.

  تقػػػػدـ لػػػػؾ نوعػػػػا  خػػػػر مػػػػف الخدمػػػػة يتمثػػػػل فػػػػي chatغيػػػػر اف الدردشػػػػة عبػػػػر االنترنػػػػت  

وعبػػػػر كامػػػػل  1عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف االشػػػػخاص فػػػػي نفػػػػس الوقػػػػت قػػػػدرتؾ عمػػػػى الحػػػػديث إلػػػػى

اقطػػػػػار الكػػػػػرة االرضػػػػػية وتبسػػػػػيط ذلػػػػػؾ عمػػػػػى الفػػػػػرد اف يتخيػػػػػل نفسػػػػػ، وسػػػػػط جمػػػػػع كبيػػػػػر 

مػػػػػف النػػػػػاس إلػػػػػيهـ فيسػػػػػمع كػػػػػل حػػػػػديثؾ وتسػػػػػمع انػػػػػت لكػػػػػل فػػػػػرد يػػػػػتكمـ إلػػػػػيهـ فيسػػػػػمع كػػػػػل 

حػػػػديثؾ وتسػػػػمع انػػػػت لكػػػػل فػػػػرد يػػػػتكمـ داخػػػػل الجمهػػػػور وال توجػػػػد مجموعػػػػة واحػػػػدة يمكػػػػف 

د االتصػػػػػاؿ بهػػػػػا هنػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػػف المجموعػػػػػات التػػػػػي يمكػػػػػف التحػػػػػادث معهػػػػػا  كمػػػػػا لمفػػػػػر 

يمكنػػػػػػؾ دعػػػػػػوة الشػػػػػػخص او مجموعػػػػػػة مػػػػػػف االشػػػػػػخاص إلػػػػػػى محادثػػػػػػة خاصػػػػػػة فػػػػػػي احػػػػػػد 

اركػػػػػاف المكػػػػػاف  كمػػػػػا يمكنػػػػػؾ عنػػػػػد الحاجػػػػػة الوشوشػػػػػة التػػػػػي تػػػػػتكمـ عنهػػػػػا هػػػػػي الدردشػػػػػة 

عمػػػػػػى تنظػػػػػػيـ ويعمػػػػػػل هنػػػػػػا االخيػػػػػػر   IRK ويختصػػػػػػر فػػػػػػي الرمػػػػػػز   netr.chatعػػػػػػف بعػػػػػػد  

                                                 
1
 .21ص  . 0442 .االٔرشٔد اٌشثىح اٌذ١ٌٚح ٌٍّؼٍِٛاخ 5 د.ط ، ت١شٚخ 5 داس اٌشاذة اٌعاِؼ١ح  .فاسٚق ع١ذ ؼغٓ   
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المحادثػػػػات حتػػػػى ال تصػػػػبل مشوشػػػػة ف نػػػػ، يفػػػػتل عػػػػددا مػػػػف القنػػػػوات وانػػػػت تختػػػػار القنػػػػاة 

 1إلى تزويد االتصاؿ بها.

ويمكػػػػػػف إقامػػػػػػة الدردشػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػق نػػػػػػوعيف مػػػػػػف الخدمػػػػػػة النػػػػػػوع االوؿ هػػػػػػو اسػػػػػػػتخداـ 

مػػػػػػػػػرتبط  وأنػػػػػػػػػتبرنػػػػػػػػػامج خػػػػػػػػػاص  بعضػػػػػػػػػها مجػػػػػػػػػاني والػػػػػػػػػبعض غيػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػاني  يعمػػػػػػػػػل 

ة هػػػػػػػي التحػػػػػػػدث عػػػػػػػف طريػػػػػػػق التصػػػػػػػفل فػػػػػػػي مواقػػػػػػػع خاصػػػػػػػة باالنترنػػػػػػػت والطريقػػػػػػػة الثانيػػػػػػػ

 لذلؾ.

/ اسػػػػػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ الدراسػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػتعمـ حيػػػػػػػػػػث تتػػػػػػػػػػوفر الكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 1

الموسػػػػػػػػػوعات والمراجػػػػػػػػػع وتشػػػػػػػػػكل لهػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػدرا هػػػػػػػػػائبل لممعمومػػػػػػػػػات لكتابػػػػػػػػػة االبحػػػػػػػػػاث 

 والواجبات المدرسية.

 ء والتجارب./ تنمية مهارة االسموب التفاعمي والمشاركة بالمعمومات واآلرا2

تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارة االسػػػػػػػتطبلع والػػػػػػػتعمـ الػػػػػػػذاتي حيػػػػػػػث صػػػػػػػاغت االنترنػػػػػػػت شػػػػػػػكل جديػػػػػػػد  /3

 لمتعميـ والتعمـ االستكشافي والمشوؽ.

 / متابعة مستجدات االبتكارات والمكتشفات في جميع انحاء العالـ.4

 / اكتساب اصدقاء عمى مستوى العالـ مف خبلؿ المراسمة.5

 وار مع الجنسيات المختمفة./ تعمـ مهارات التواصل والح6

 / تعزيز المغة العربية قراءة وكتابة وتقوية المغة اإلنجميزية.7

                                                 
1
دج ١ٌغأظ ػٍُ االظرّاع  ِزوشج ١ًٌٕ شٙا .فٟ فضاء االٔرشٔد  االفرشاض١حاٌعّاػاخ  .ِؼشاظٟ فاطّح   

 .01ص  . 0111اٌعضائش.
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 1/ التسمية والترفي، والمتعة وب مكانهـ الحصوؿ عمى الصور الموسيقية.8

فػػػػػي المنتػػػػػديات التربويػػػػػة: ويػػػػػتـ ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ المشػػػػػاركة فػػػػػي الحػػػػػوارات  / االشػػػػػتراؾ9

التربويػػػػػة المتخصصػػػػػة التػػػػػي تجػػػػػري ضػػػػػمف منتػػػػػديات عمميػػػػػة تربويػػػػػة لهػػػػػا مواقػػػػػع معروفػػػػػة 

مكانيات متطورة.  2عمى الشبكة واستعماؿ خدمات وا 

 قواعد استخدام االنترنت من جانب التالميذ:المطمب الثاني : 

ف مػػػػػػػف قواعػػػػػػػد االسػػػػػػػتخداـ والمعمػػػػػػػـ قبػػػػػػػل قيػػػػػػػاـ الطالػػػػػػػب / ضػػػػػػػرورة الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى إذ1

 بتقديـ اية معمومات شخصية لآلخريف.

/ ضػػػػػػرورة االلتػػػػػػزاـ ب رسػػػػػػاؿ رسػػػػػػائل البريػػػػػػد اإللكترونيػػػػػػة عبػػػػػػر شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت بحيػػػػػػث 2

ثػػػػػارة  تكػػػػوف خاليػػػػة مػػػػػف النزعػػػػة العنصػػػػرية او الجنسػػػػػية او التػػػػي تيعػػػػث الكراهيػػػػػة والحقػػػػد وا 

 الخبلفات.

مػػػػػـ او الوالػػػػػديف فػػػػػي الصػػػػػور قبػػػػػل القيػػػػػاـ بعمميػػػػػة المقػػػػػاء مػػػػػع اي / ضػػػػػرورة وضػػػػػع المع3

 شخص عمى الخط المباشر.

/ ضػػػػػػرورة وضػػػػػػع المعمػػػػػػـ والوالػػػػػػديف فػػػػػػي الصػػػػػػور قبػػػػػػل القيػػػػػػاـ بعمميػػػػػػة إرسػػػػػػاؿ الصػػػػػػورة 4

 الشخصية او صور عائمية او اي شخص  خر.

/ ضػػػػػرورة الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى إذف قبػػػػػل القيػػػػػاـ بعمميػػػػػة اسػػػػػتخداـ مػػػػػواد معطػػػػػاة بمػػػػػا يسػػػػػمى 5

 بحقوؽ الطبع والت ليف.

                                                 
1
 .01شظغ اٌغاتك . ص ِؼشاظٟ فاطّح . اٌّ  

2
 .02اٌّشظغ اٌغاتك . ص  .ِؼشاظٟ فاطّح   
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/ ضػػػػرورة الحػػػػديث مػػػػع المعمػػػػـ مػػػػف اجػػػػل االتفػػػػاؽ عمػػػػى اسػػػػتخداـ الخػػػػط المباشػػػػر مػػػػف 6

حيػػػػػػػػث الوقػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػب لمقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػذلؾ وطػػػػػػػػوؿ المػػػػػػػػدة والمواقػػػػػػػػع المناسػػػػػػػػبة زيارتهػػػػػػػػا او 

 1الدخوؿ إليها بحيث ال اقـو بالدخوؿ إلى موقع  خر دوف االستئذاف من،.

 ند التعامل مع اآلخريف./ ضرورة استخداـ لغة مهذبة ع7

/ ضػػػػػرورة اسػػػػػتخداـ شػػػػػبكة االنترنػػػػػت بدرجػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػؤولية بحيػػػػػث يسػػػػػتفيد اآلخػػػػػروف 8

 منها دوف إيذاء اي ضرر مادي او معنوي.

 2/ ضرورة االهتماـ بجهاز الحاسوب والبرامج التي يتـ استخدامها.9

 إرشادات التمميذ في التعامل مع االنترنتالمطمب الثالث : 

أثنػػػػاء تعاممػػػػ، مػػػػع شػػػػبكة  لطالػػػػب نجاحػػػػا كبيػػػػرا فػػػػي اسػػػػتخداـ الخػػػػط المباشػػػػركػػػػي يحقػػػػق ا

  ف نػػػػػػ، البػػػػػػد مػػػػػػف مراعػػػػػػاة مجموعػػػػػػة مػػػػػػف اإلرشػػػػػػادات او التحمػػػػػػي بالعديػػػػػػد مػػػػػػف االنترنػػػػػػت

 الصفحات الضرورية اآلتية:

اف يكػػػػػوف الطالػػػػػب منفػػػػػتل العقػػػػػل نحػػػػػو مشػػػػػاركة اآلخػػػػػريف فػػػػػي الحيػػػػػاة وفػػػػػي العمػػػػػل  ػػػػػػ 1

 وفي الخبرات التربوية كجزء ال يتجزأ مف العممية التعميمية.

اف يكػػػػػوف  قػػػػػادرا عمػػػػػى االتصػػػػػاؿ بػػػػػاآلخريف عػػػػػف طريػػػػػق الكتابػػػػػة واف يكػػػػػوف سػػػػػعيدا  ػػػػػػ 2

ؿ مجهػػػػػود بػػػػػذلؾ  امػػػػػا مػػػػػف يواجهػػػػػوف مشػػػػػكبلت فػػػػػي الكتابػػػػػة فػػػػػي الطمبػػػػػة  فبلبػػػػػد مػػػػػف بػػػػػذ

 لعبلج ذلؾ.
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اف تكػػػػػػوف لديػػػػػػ، الدافعيػػػػػػة الذاتيػػػػػػة لمتعامػػػػػػل مػػػػػػع االنترنػػػػػػت ويتمتػػػػػػع بصػػػػػػفة الداخميػػػػػػة  ػػػػػػػ 3

خػػػػػػبلؿ ذلػػػػػػؾ فمػػػػػػع الحريػػػػػػة والمرونػػػػػػة التػػػػػػي توفرهػػػػػػا بيئػػػػػػة التعامػػػػػػل مػػػػػػع االنترنػػػػػػت تظهػػػػػػر 

المسػػػػػػؤولية وهنػػػػػػا البػػػػػػد مػػػػػػف االلتػػػػػػزاـ باألنظمػػػػػػة والتعميمػػػػػػات التػػػػػػي ينبغػػػػػػي عمػػػػػػى الطالػػػػػػب 

حقيػػػػػق االهػػػػػداؼ المنشػػػػػودة مػػػػػف وراء اسػػػػػتخداـ الخػػػػػط المباشػػػػػر فػػػػػي مراعاتهػػػػػا مػػػػػف اجػػػػػل ت

 االنترنت.

اف يكػػػػػػوف راغبػػػػػػا فػػػػػػي مصػػػػػػارحة اآلخػػػػػػريف عنػػػػػػد ظهػػػػػػور ايػػػػػػة مشػػػػػػكمة  فػػػػػػ ذا واجهػػػػػػت  ػػػػػػػ 4

الطالػػػػب ايػػػػت مشػػػػكمة تكنولوجيػػػػة او ذات عبلقػػػػة بمحتػػػػوى المسػػػػاؽ ف نػػػػ، البػػػػد مػػػػف القيػػػػاـ 

ال ف ف االخير لف يعم  ـ بذلؾ.بعممية االتصاؿ  بالمعمـ فورا وا 

  سػػػػػاعة اسػػػػػبوعيا لمتعامػػػػػل مػػػػػع 15  -4اف يمتػػػػػـز الطالػػػػػب ب نهػػػػػاء مػػػػػا بػػػػػيف    ػػػػػػ 5

 1االنترنت.

اف يكػػػػػػػوف قػػػػػػػادرا عمػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ بالحػػػػػػػد االدنػػػػػػػى المطمػػػػػػػوب المقػػػػػػػرر الدراسػػػػػػػي حػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػ 6

 استخداـ الحاسوب والشبكات.

اف يتقبػػػػل كػػػػبل مػػػػف عمميػػػػات التفكيػػػػر الناقػػػػد ووضػػػػع القػػػػرارات عمػػػػى انهػػػػا تمثػػػػل جػػػػزء  ػػػػػ 7

القيػػػػاـ باتخػػػػاذ القػػػػرارات  مػػػػف العمميػػػػة التعميميػػػػة فالعمميػػػػة التعميميػػػػة تتطمػػػػب مػػػػف التمميػػػػذ 

 او صنعها والقائمة عمى اساس الحقائق والخبرات.

اف تكػػػػػػػوف لديػػػػػػػ، اإلمكانيػػػػػػػة لمتعامػػػػػػػل بسػػػػػػػهولة مػػػػػػػع الحاسػػػػػػػوب  فوسػػػػػػػيمة االتصػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػ 8

 المعموماتي المهمة هي الحاسوب والخط الهاتفي.
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لػػػػب بػػػػاف الػػػػتعمـ العػػػػالمي فػػػػي المسػػػػتوى يمكػػػػف اف يحػػػػدث ايضػػػػا دوف اف يشػػػػعر الطا ػػػػػ 9

 استخداـ طريقة التدريس التقميدية داخل الحجرة الدراسية.

ضػػػػػرورة تػػػػػوفير الطالػػػػػب خدمػػػػػة االتصػػػػػاؿ الهػػػػػاتفي بػػػػػيف هيئػػػػػات التػػػػػدريس والطمبػػػػػة  ػػػػػػ 10

واقػػػػػػػرانهـ ممػػػػػػػف لػػػػػػػديهـ التخصػػػػػػػص نفسػػػػػػػ، او االهتمامػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة ذات العبلقػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 وؿ العالـ.جميع د

تػػػػػػػوفير خدمػػػػػػػة االشػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػي الػػػػػػػدوريات والمجػػػػػػػاالت العمميػػػػػػػة المتخصصػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػػ11

 خبلؿ ارساؿ المعمومات لممشتركيف بالمجاالت اإللكترونية.

تػػػػػػوفير كميػػػػػػة كبيػػػػػػرة جػػػػػػدا مػػػػػػف المعمومػػػػػػات العمميػػػػػػة والدراسػػػػػػات المتخصصػػػػػػة مػػػػػػف  ػػػػػػػ 12

 جميع مجاالت المعرفة.

  1استخداـ االنترنيت كوسيمة تعميمية حديثة في القاعات الدراسية. ػ 13

 أثار االنترنت عمى الشباب  المطمب الرابع : 

أثػػػػارت االنترنػػػػت منػػػػذ ظهورهػػػػا تسػػػػاؤالت عديػػػػدة حػػػػوؿ األثػػػػر يمكػػػػف اف تحػػػػدث فػػػػي حيػػػػاة 

االنسػػػػػاف  وتػػػػػـ التعػػػػػرض إلػػػػػى مختمػػػػػف اآلثػػػػػار التػػػػػي احػػػػػدثتها االنترنػػػػػت  وجعمػػػػػت نظػػػػػاـ 

خاصػػػػػة فػػػػػي اوسػػػػػاط 2النسػػػػػاني إعبلميػػػػػا  فػػػػػ ف االنترنػػػػػت اظهػػػػػرت مفػػػػػاهيـ جديػػػػػدة الحيػػػػػاة ا

الشػػػػػباب وظهػػػػػػرت مفػػػػػػاهيـ مثػػػػػل: الفرديػػػػػػة واالسػػػػػػتقبلؿ وهػػػػػي مفػػػػػػاهيـ ازداد انتشػػػػػػارها فػػػػػػي 
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عػػػػػالـ تعػػػػػددت فيػػػػػ، الثقافػػػػػات وتنوعػػػػػت  وهػػػػػذا مػػػػػا ادى إلػػػػػى طػػػػػرح مسػػػػػالة االنترنػػػػػت عمػػػػػى 

 الصعيد النفسي  الشخصي  االجتماعي.

 :لالنترنتلسيكولوجية / التأثيرات ا1

  أثػػػػػر عمػػػػػى الجوانػػػػػب النفسػػػػػية  الشخصػػػػػية والفكريػػػػػة فػػػػػي عػػػػػالـ الشػػػػػخص  لبلنترنػػػػػتإف

وحياتػػػػػػ،  أحػػػػػػدثت االنترنػػػػػػت أمػػػػػػراض لػػػػػػـ تعرفهػػػػػػا المجتمعػػػػػػات مػػػػػػف قبػػػػػػل  أصػػػػػػبل يميػػػػػػز 

عصػػػػػرنا هػػػػػذا مػػػػػرض سػػػػػيكولوجي  وهكػػػػػذا أدت االنترنػػػػػت وجودهػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ التغيػػػػػرات 

عمػػػػػى  التػػػػػي احػػػػػدثتها فهػػػػػي لهػػػػػا االثػػػػػر الواضػػػػػل والصػػػػػريل ويمكػػػػػف اف يكػػػػػوف هػػػػػذا االثػػػػػر

 الفرد والجماعة والمجتمع ب سر .

  إف الػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػي اخترعػػػػػػػت االنترنػػػػػػػت وجودهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ التغيػػػػػػػرات التػػػػػػػي احػػػػػػػدثتها

فهػػػػي لهػػػػا االثػػػػر الواضػػػػل والصػػػػريل  ويمكػػػػف اف يكػػػػوف هػػػػذا االثػػػػر عمػػػػى الفػػػػرد والجماعػػػػة 

 .ب سر والمجتمع 

  هػػػػػػػػػػذ  الوسػػػػػػػػػػيمة فػػػػػػػػػػي االتصػػػػػػػػػػاالت وأسسػػػػػػػػػػتإف الػػػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػػػي اخترعػػػػػػػػػػت االنترنػػػػػػػػػػت 

وسػػػػاهمت فػػػػي نقمهػػػػا مػػػػف مجالهػػػػا العممػػػػي إلػػػػى الجمهػػػػور العػػػػريض وتحولػػػػت مػػػػف وسػػػػيمة 

لتبػػػػػػػػادؿ المعمومػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػيمة لنقػػػػػػػػػل ومعالجػػػػػػػػة وبػػػػػػػػػث المعمومػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى مختمػػػػػػػػػف 

 1المجاالت  وتمؾ المتعمقة باألخبلؽ تعد اكثر مماس ألخطار االنترنت.

  لعػػػػػػل اضػػػػػػرار االخبلقيػػػػػػة مػػػػػػف ابػػػػػػرز السػػػػػػمبيات التػػػػػػي افرزتهػػػػػػا دخػػػػػػوؿ االنترنػػػػػػت إلػػػػػػى

واقعنػػػػػا العربػػػػػي  إذا تفشػػػػػي ارتيػػػػػاد المواقػػػػػع المروجػػػػػة لمجػػػػػنس مػػػػػف قبػػػػػل الشػػػػػباب العربػػػػػي  
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ومػػػػازاد عمػػػػى ذلػػػػػؾ تفشػػػػي ظػػػػاهرة مقػػػػػاهي االنترنػػػػت التػػػػي اسػػػػػتغمت لموصػػػػوؿ إلػػػػى مواقػػػػػع 

 تف حيػػػػث اهتمػػػػاـ مقػػػػاهي االنترنػػػػدمػػػػة مػػػػمشػػػػبوهة  فػػػػ ف موقػػػػع الجػػػػنس يحتػػػػل مرتبػػػػة متق

 متقدما عمى البريد اإللكتروني.

 / فقدان التفاعل االجتماعي:2

يخشػػػػػػػػى الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف البػػػػػػػػاحثيف اف تػػػػػػػػؤدي االنترنػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى غيػػػػػػػػاب التواصػػػػػػػػل والتفاعػػػػػػػػل 

االجتمػػػػػػػػاعي الف التواصػػػػػػػػل فيهػػػػػػػػا يحصػػػػػػػػل عبػػػػػػػػر اسػػػػػػػػبلؾ ووصػػػػػػػػبلت ولػػػػػػػػيس بطريقػػػػػػػػة 

عمػػػػػػػػى طػػػػػػػػابع الفرديػػػػػػػػة  حيػػػػػػػػث ال طبيعيػػػػػػػػة  كمػػػػػػػػا اف اسػػػػػػػػتعماؿ شػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػت يقػػػػػػػػـو 

يتعامػػػػػػل مػػػػػػع اسػػػػػػرت، ممػػػػػػا يخشػػػػػػى مػػػػػػف نشػػػػػػوء اجيػػػػػػاؿ ال تجيػػػػػػد التعامػػػػػػل مػػػػػػع الحاسػػػػػػب 

 اآللي.

 / التأثير عمى القيم االجتماعية:3

ينشػػػػا الشػػػػػاب فػػػػػي ضػػػػوء قػػػػػيـ اجتماعيػػػػػة خاصػػػػة تكػػػػػوف بيئػػػػػة الجماعػػػػة االوليػػػػػة لكػػػػػف فػػػػػي 

قػػػػوي ممػػػػا يػػػػؤدي  تػػػػ ثيرضػػػػوء مػػػػا يتعػػػػرض لػػػػ، الشػػػػاب خػػػػبلؿ تجوالػػػػ، فػػػػي االنترنيػػػػت ذات 

إلػػػػػى محػػػػػور اثػػػػػار الجماعػػػػػة االوليػػػػػة عميػػػػػ، لمػػػػػا يفقػػػػػد  مػػػػػع مجتمعػػػػػ، المحػػػػػيط بػػػػػ، ويعرفػػػػػ، 

 1لمعزلة والنفور ثـ التوتر والقمق.
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 ممخص:

لقػػػػػػد ادى اسػػػػػػتخداـ االنترنػػػػػػت فػػػػػػي التعمػػػػػػيـ إلػػػػػػى تطػػػػػػور سػػػػػػريع  حيػػػػػػث اصػػػػػػبحت الشػػػػػػبكة 

مشػػػػػػػػػاركة اداة لمبحػػػػػػػػػث واالستكشػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػب التبلميػػػػػػػػػذ والمعممػػػػػػػػػيف وتػػػػػػػػػوفر لهػػػػػػػػػـ 

المعمومػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـ التوصػػػػػػل إليهػػػػػػا عبػػػػػػر االنترنػػػػػػت مػػػػػػع الػػػػػػزمبلء ممػػػػػػا يخمػػػػػػق جانبػػػػػػا 

 اجتماعيا الستخداـ التكنولوجيا.

حيػػػػػػث اصػػػػػػبل المسػػػػػػتخدـ مهمػػػػػػا صػػػػػػاحب الكممػػػػػػة العميػػػػػػا فػػػػػػي نظػػػػػػاـ المعمومػػػػػػات حيػػػػػػث 

اسػػػػػػػتخدمت هػػػػػػػذ  التقنيػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ التعمػػػػػػػيـ وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف اجػػػػػػػل جعػػػػػػػل المػػػػػػػتعمـ يواكػػػػػػػب 

حيػػػػػػػث يعتبػػػػػػػر التعمػػػػػػػيـ الركيػػػػػػػزة االساسػػػػػػػية التػػػػػػػي تبنػػػػػػػي شخصػػػػػػػية التغيػػػػػػػرات العصػػػػػػػرية  

 التمميذ وانتمائ، وتوجهات،.

اهميػػػػة حيػػػػث انهػػػػا تعػػػػد اداة تعميميػػػػة فهػػػػي تػػػػوفر لمدارسػػػػيف جػػػػو المتعػػػػة   لئلنترنػػػػتولهػػػػذا 

كمػػػػا انهػػػػا تسػػػػاهـ فػػػػي تػػػػوفير الجهػػػػد وحداثػػػػة المعمومػػػػات التػػػػي نجػػػػدها باسػػػػتمرار هػػػػذا مػػػػا 

 التعميـ.جعل االنترنت تنتشر في اوساط 
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 تمييد:

إف لكل تمميذ قدراتػ، ومؤهبلتػ، التػي تميػزت عػف بػاقي اقرانػ، مػف التبلميػذ  فخصائصػ، الفرديػة 

المػػواد الدراسػػية بػػاختبلؼ  وظروفػػ، البيئيػػة كػػل ذلػػؾ قػػد يسػػاعد او يعيػػق مسػػتوا  التحصػػيمي فػػي

انواعهػا الف معرفػة مسػتوى التبلميػػذ يتوقػف عمػى مػدى تحصػػيمهـ اثنػاء تواجػدهـ فػي المدرسػػة  

 فقد يكوف التقييـ جيدا إذا كاف تحصيمهـ مرتفعا والعكس صحيل.

ويعتبػر التحصػيل الدراسػي والػتعمـ همػا عمميػة واحػدة فهػدؼ التحصػيل الدراسػي يتضػمف حكمػا 

اف قيمة التحصيل تتوقف عمى ما إذا كانت عممية التعمـ تسير فػي هػذا االتجػا   تقييميا بمعنى

 الذي يعتبر اساسا في نظر صاحب اختيار التحصيل.
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 الفصل الثاني : التحصيل الدراسي 

 ماىية التحصيل الدراسيالمبحث األول : 

 تعريف التحصيل الدراسيالمطمب األول :" 

و" حصػػوال" و"محصػػوال" الشػػيء ثبػػت وبقػػي و" حصػػل" الشػػيء  مشػػتق مػػف فعػػل" حصػػل" لغــة:

 احرز  وممك، يقاؿ فبلف حصل عمى الشيء ادرك، ونال،.

امػػػا لفػػػ  الدراسػػػي: فهػػػو مشػػػتق مػػػف الفعػػػل" درس" و" دراسػػػة" الكتػػػب درسػػػها والدراسػػػي صػػػيغة 

 لموصوؼ.

مػػادة  اصػػطبلحا: يقصػػد بػػ، كػػل مػػا تعممػػ، التمميػػذ فػػي المدرسػػة مػػف المعمومػػات خػػبلؿ دراسػػت،

 1معينة.

فهو مقدار المعرفة او المهارة التي حصل عميها الفرد نتيجة التػدريب والمػرور بهػا  او هػي    

بموغ مستوى معيف في مادة او مواد تحدد بها المدرسة ويقصد بالتحصيل: ما يتعمم، الفػرد فػي 

 المدرسػػػػة مػػػػف المعمومػػػػات خػػػػبلؿ دراسػػػػة معينػػػػة ومػػػػا يدركػػػػ، المعمػػػػـ مػػػػف عبلقػػػػات بػػػػيف هػػػػذ 

المعمومات وما يستنبط، منها  حقائق تنعكس في اداء المتعمـ عمى اختيار يوضل وفقا لقواعػد 

 معينة تمكف مف تقدير اداء المعمـ كما يسمى بدرجات التحصيل.

هو مجموعة مف الدرجات التي يحصل عميها التمميذ نتيجة الدائػ، فػي االختبػارات الفصػمية    

المبرمجة التي تحػدد مػدى اكتسػاب، لممهػارات والخبػرات التػي  التي تجري ل، في المواد الدراسية

 سبق واف اكتسبها.
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يعػػػرؼ بمعناهػػػا العػػػاـ: انػػػ، اكتسػػػاب المعػػػارؼ والمهػػػارات المدرسػػػية بطػػػرؽ عمميػػػة  وهػػػو بهػػػذا 

يسػػاوي الػػتعمـ الػػذي يػػتـ نتيجػػة التعمػػيـ المدرسػػي  ولقػػد ظهػػرت لمتحصػػيل عػػدة تعػػاريف نتيجػػة 

 1بل الباحثيف وعمماء النفس.االهتماـ الذي حظي ب، مف ق

يعرفػػ، الػػدكتور فػػاخر عاقػػل: عمػػى انػػ، معرفػػة او مهػػارة مقتبسػػة وهػػو بػػذلؾ يختمػػف عػػف القػػدرة 

وذلػػؾ باعتبػػار  انجػػاز امػػر فعمػػي ونمػػو القػػدرات او الخاصػػيات الناتجػػة عػػف مجهػػود تعميمػػي او 

 تدريبي او تربوي خبلؿ مدة محددة.

، بمدى ما يستوعب الطالب مف مواد دراسػية ومسػتوا  اما الدكتور احمد كماؿ احمد: فيعبر عن

 في كل مادة.

يػػػرى ابػػػراهيـ عبػػػد المحسػػػف الكتػػػاني اف التحصػػػيل اداة يقػػػـو بهػػػا التمميػػػذ فػػػي الموضػػػوعات    

المدرسػػػية المختمفػػػة والػػػذي يمكػػػف اخضػػػاع، لمقيػػػاس عػػػف طريػػػق درجػػػات االختبػػػار او تقػػػديرات 

 2المدرسيف او كميهما.

الرحماف العيسوي فيرى اف التحصيل هو مقدار المعرفة او الممارسة التػي اما الدكتور عبد    

 حصل عميها الفرد نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة.

يػػػرى السػػػيد خيػػػر إل بانػػػ، مػػػا يعبػػػر عػػػف المجمػػػوع العػػػاـ لػػػدرجات معينػػػة فػػػي جميػػػع المػػػواد    

 الدراسية.

كمػػا اف التحصػػيل الدراسػػي هػػو نمػػط ادائػػي حركػػي فكػػري اسػػترجاعي الػػذي يقػػـو بػػ، المػػتعمـ    

فػػي الموضػػوعات المدرسػػية المكونػػة لممػػنهج الدراسػػي ويشػػترط اف يكػػوف قػػاببل لمقيػػاس اي هػػو 
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الػػػذي يقػػػاس باالختيػػػارات التحصػػػيمية المتداولػػػة فػػػي المؤسسػػػات التعميميػػػة والتربويػػػة فػػػي ببلدنػػػا 

نات او االختبارات الفصمية لتقييـ نشاط التمميذ المدرسي وهػو مػا يعبػر عنػ، خبلؿ فترة االمتحا

 1بالمعدؿ العاـ لدرجات التمميذ المدرسي التي حصل عميها في جميع المواد الدراسية.

: هػػػػو مسػػػػتوى محػػػػدد مػػػػف اإلنجػػػػاز او التقػػػػدـ فػػػػي العمػػػػل المدرسػػػػي 1971يعرفػػػػ، شػػػػابمف    

 االختبارات المقننة.واالكاديمي يقـو ب، المدرسوف بواسطة 

 : هو المعرفة والمهارة حاؿ قياسها.1988يعرف، الدسوقي 

يعرفػػ، صػػبلح الػػديف غػػبلـ: عمػػى انػػ، مقػػدار التبلميػػذ لمػػا تعممػػو  مػػف خبػػرات معينػػة فػػي مػػادة 

 دراسية مقررة وتقاس بالدرجات التي تحصل عميها التبلميذ في االختبارات التحصيمية.

كتسػػػاب مهػػػارات حياتيػػػة واخػػػبلؽ شػػػريفة تنمػػػي شخصػػػية الفػػػرد إذف فالتحصػػػيل الدراسػػػي: هػػػو ا

وترتقػػي بعقمػػ، وتعتنػػي بجسػػد  وتهػػذب وجدانػػ، ليتجػػ، نحػػو تكػػويف اسػػرة ثانيػػة ومجتمػػع متحضػػر 

 ثالثا وبما يمد جمع االنسانية ويخدـ القضايا العادلة.

 انواع التحصيل الدراسيالمطمب الثاني : 

يختمػػف التحصػػيل الدراسػػي مػػف تمميػػذ إلػػى  خػػر حسػػب اخػػتبلؼ قػػدراتهـ العقميػػة واإلدراكيػػة    

وميػػوالتهـ النفسػػية واالجتماعيػػة ومػػف ثػػـ ف ننػػا نميػػز غالبػػا نػػوعيف مػػف التحصػػيل لػػدى التبلميػػذ 

 حسب استجابتهـ لموادهـ الدراسية:

1 :"األداء التحصيمي لمفػرد وهو سموؾ يعبر عف تجاوز  التحصيل الجيد" اإلفراط التحصيمي

لممسػػتوى المتوقػػع فػػي ضػػوء قدراتػػ، واسػػتعدادات، الخاصػػة  أي أف الفػػرد المفػػرط فػػي التحصػػيل 

                                                 
1
 .04ص .  0422 .ت١شٚخ 5 داس إٌٙضح اٌؼشت١ح  .د.ط  .اٌم١اط ٚاٌرعش٠ة فٟ اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ  .ػثذ اٌشؼّٓ اٌؼ١غٛٞ   
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يستطيع أف يحقق مستويات تحصيمية ومدرسػية تجػاوز متوسػطات أداء أقرانػ، مػف نفػس العمػر 

حػػوؿ ارتفػػاع التحصػػيل  1964العقمػػي  ويتجػػاوزهـ بشػػكل غيػػر متوقػػع وفػػي دراسػػة فػػؾ وكػػوؼ 

انخفاضػػػػ، اسػػػػتخداما فيهػػػػا قياسػػػػات موضػػػػوعية لشخصػػػػية ويصػػػػنفاف مرتفػػػػع التحصػػػػيل بػػػػ ف و 

المعمومات  أي يجعمها إلى مختصر منظـ يسػهل عميػ،  1الشخص الذي يستطيع بسرعة ثبوت

تذكر   وهو الشخص الذي لدي، دافع تنظيـ عالم، والربط وباسػتمرار فيمػا بػيف المعمومػات فهػو 

 الشخص الكفء.

2 هػػػو مشػػػكمة تربويػػػة يقػػػع فيهػػػا التبلميػػػذ ويشػػػقى بهػػػا اآلبػػػاء فػػػي البيػػػت  درســـي:التـــأخر الم

والمعمػػـ فػػي المدرسػػة ويطمػػق التػػ خر المدرسػػي أساسػػا عنػػدما يكػػوف مسػػتوى الشػػخص أقػػل مػػف 

مستوى ذكائ، ومستوى إمكانات، العقمية  بحيث يكػوف لػ، مسػتوى تحيػل عػادي أو مسػتوى ذكػاء 

 2عالي.

 ثل في" اإلجهاد والتوتر....".أما األعراض العضوية فقد تتم

 األعراض االنفعالية "العاطفة المضطربة  القمق.....".

االكتئاب العامر وعدـ الثبات االنفعالي والشػعور بػالنقص وشػرود الػذهف. وقػد يعػود التػ خر    

المدرسػػي إلػػى عػػامميف يتمػػثبلف فػػي األسػػباب الخمقيػػة أو التكوينيػػة هػػي التػػي ترجػػع إلػػى قصػػور 

هػػاز العقمػػي أو فػػي األجهػػزة العصػػبية والعمميػػات الجسػػمية المتصػػمة بهػػا والعامػػل فػػي نمػػو الج

الثػػاني الػػذي يتمثػػل فػػي الوظيفيػػة والمتمثمػػة فػػي األسػػباب البيئيػػة واالجتماعيػػة وهػػي التػػي تتمثػػل 

في حرماف الطفل مف المثيرات العقمية والثقافة األسرية أو البيئيػة االجتماعيػة التػي ينمػو فيهػا  

                                                 
1
 .20. ص  0430ج 5 داس إٌٙضح اٌؼشت١ح . . اٌما٘ش 0ط  .ػٍُ إٌفظ اٌرشتٛٞ ٚأعغٗ إٌظش٠ح ٚاٌرعش٠ث١ح  .اٌغ١ذ خ١ش هللا   

2
 .54ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .دمحم ظالي   
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فة عامػػػػػة فػػػػػي موقػػػػػع السػػػػػكف وطػػػػػرؽ المواصػػػػػبلت وازدحػػػػػاـ المنػػػػػزؿ والتركيػػػػػب وتػػػػػتمخص بصػػػػػ

المورفولػػػوجي لؤلسػػػرة والعبلقػػػات بػػػيف أفرادهػػػا  ولعػػػل مػػػف أسػػػباب هػػػذا العمػػػل بوجػػػود األحيػػػاء 

المختمفػػة حضػػػريا واجتماعيػػا وثقافيػػػا  وكػػػذلؾ فػػ ف ثقافػػػة الوالػػػديف ووعيهػػا واالتجاهػػػات النفسػػػية 

 1ـ األسباب.السمبية لنمو أبنائهـ تعد مف أه

 أىمية التحصيل المدرسيالمطمب الثالث : 

التحصيل الدراسي مف األساليب المهمػة التػي تهػـ المدرسػة والمعمػـ والوالػديف كمػا اف  يعتبر   

هناؾ وسائل كثيرة تعمل عمى إنقػاذ الطفػل مػف هػذ  المشػكمة رغبػة فػي نجاحػ، وكسػب، يخػوض 

دمحم رفعت رمضػاف" أف خػروج الطفػل مػف مجتمعػ، المنزلػي إلػى مجتمعػ،  "معركة التنمية فيقوؿ

المدرسي يقضي مف تكيف حيات، الجديدة فهو كالمريض في دور النقاهة تجد  شديد التعػرض 

لمنكسة والنكوص عمى عاقبت، إذا ما صدـ بمػا يزعػزع العوامػل التػي بػدأت فػي االسػتقرار عنػد  

 2قد يعود إلى حالة الطفولة.

ف ف تفحص عممية التحصيل الدراسي بنظػرة تحميميػة  ومػا يػرتبط بهػا مػف عوامػل عديػدة  لذا   

تؤثر فيهػا لمػا لهػا مػف األهميػة القصػوى  ذلػؾ أنػ، بمعرفػة هػذ  العوامػل وأثرهػا عمػى التحصػيل 

الدراسػػي يمكنػػ، مػػف معرفػػة مػػا يعيػػق تمػػؾ العمميػػة  وبالتػػالي دراسػػة الطػػرؽ واألسػػاليب المناسػػبة 

ات والوصوؿ بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكف  ولما كػاف مػف الطبيعػي لتفادي المعوق

أف أي إصبلح تربوي يجب أف يبدأ بمحاولة رصد الواقع إلنجازات، ونواحي قصور   كاف عميػ، 

                                                 
1
 .001. ص  0112تٛدخ١ٍٟ دمحم . ٔطاق اٌرؽف١ض اٌّخرٍفح ٚػاللاذٙا تاٌرؽص١ً اٌذساعٟ . د.ط . اٌعضائش 5  داس اٌششٚق .   

2
.  0440. اٌعضائش 5 د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح . اٌطا٘ش عؼذ هللا . ػاللح اٌرفى١ش االترىاسٞ تاٌرؽص١ً اٌذساعٟ . د.ط   
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اف يواكػػػب تطػػػورا ممػػػاثبل فػػػي رفػػػع األداء الدراسػػػي لموصػػػوؿ إلػػػى مسػػػتوى عػػػالي ومرتفػػػع مػػػف 

 التحصيل العممي لمتبلميذ.

اجتماعػػػات أخصػػػائي التربيػػػة يكثػػػر اسػػػتعماؿ جممػػػة الظػػػروؼ والمػػػؤثرات االجتماعيػػػة وفػػػي    

أو القصػػور الدراسػػي  عمػى اعتبػػار أنهػػا  1المباشػرة  كاألسػػرة والمدرسػػة فػي ت ثيرهػػا عمػػى التفػوؽ 

تظهػػػر فػػػي عزلػػػة عػػػف تمػػػؾ السػػػياقات االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والتربويػػػة  التػػػي تشػػػكل المنػػػاخ 

إلفػػػػراز التفػػػػوؽ أو القصػػػػور الدراسػػػػي  ويقصػػػػد بالمنػػػػاخ ذلػػػػؾ الوسػػػػط  التربػػػػوي العػػػػاـ المسػػػػاعد

المناسػػب والتػػ ثيرات االجتماعيػػة والنفسػػية والثقافيػػة والتعميميػػة التػػي يعػػيش فيهػػا التمميػػذ ويتػػ ثر 

بها  إال أف مستوى ثقافػة األسػرة وامكانياتهػا  ومػدى قػدرتها عمػى مسػاعدة التمميػذ فػي تحصػيم، 

اخ األسػػػري المهيػػػ  لمتحصػػػيل القػػػائـ عمػػػى التفػػػاعبلت اإليجابيػػػة بػػػيف الدراسػػػي وكػػػذا تػػػوفير المنػػػ

خوتػػ،  فضػػبل عػػف الرعايػػة والتوجيػػ، اإليجػػابي األسػػري لؤلبنػػاء  كمهػػا ظػػروؼ  التمميػػذ ووالديػػ، وا 

وأمل بوجودها بيف األبناء واآلباء  والمتمثل في اهتماـ اآلباء بمػا يؤديػ، األبنػاء عنػدما يعبػروف 

وكػػذلؾ تشػػجيعهـ ودعمهػػـ مػػف خػػبلؿ إطػػار توجيػػ، عػػاـ  لمػػا يؤدونػػ، عػػف اهتمامػػاتهـ الخاصػػة 

 دوف التدخل في التفاصيل هذا األداء يحققوف إنجازات دراسية عالية.

اما التعزيز والدعـ الوالدي فبل يؤدي إلى إنجاز عالي فقط  بل يتعدى ذلؾ إلػى تنميػة روح    

ت متقدمػػػة ورافعػػػة  ونتيجػػػة لمػػػا المبػػػادرة والتنػػػافس وتطػػػوير األداء  حيػػػث يصػػػل إلػػػى مسػػػتويا

سػػػػمعو  مػػػػف كممػػػػات الشػػػػكر والتشػػػػجيع تزيػػػػد وتعػػػػزز ثقػػػػتهـ ب نفسػػػػهـ ممػػػػا يزيػػػػد فػػػػي إنجػػػػازاتهـ 

 وتحصيمهـ الدراسي.

                                                 
1
. ص  0432دمحم ع١ٍّاْ شؼاي . أصٛي اٌرشت١ح ٚػٍُ إٌفظ . د.ط . اٌما٘شج 5 داس اٌفىش اٌؼشتٟ .  ،دمحم سفؼد سِضاْ   
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لقد أشار " مصطفى فهيـ " إلى أف التحصيل الدراسي مف الظػواهر التػي شػغمت فكػر كثيػر    

خاصػػة مػػف أهميػػة فػػي حيػػاة  مػػف التربػػوييف عامػػة والمتخصصػػيف بعمػػـ الػػنفس التعميمػػي بصػػفة

التبلميػػػػذ ومػػػػا يحيطػػػػػوف بهػػػػـ مػػػػػف  بػػػػاء ومعممػػػػػوف  ويضػػػػيف أف التحصػػػػػيل الدراسػػػػي يحظػػػػػى 

باالهتمػػاـ المتزايػػد مػػف قبػػل ذوي الصػػمة بالنظػػاـ التعميمػػي ألنػػ، أحػػد المعػػايير المهمػػة فػػي تقػػويـ 

 تعميـ التمميذ والطبلب في المستويات التعميمية المختمفة.

التربػػوي بدراسػػة موضػػوع التحصػػيل الدراسػػي مػػف جوانػػب متعػػددة فمػػنهـ  يهػػتـ عممػػاء الػػنفس    

مػػػػف يسػػػػعى إلػػػػى توضػػػػيل العبلقػػػػة بػػػػيف التحصػػػػيل الدراسػػػػي والمكونػػػػات الشخصػػػػية والعوامػػػػل 

المعرفيػػػة  ومػػػنهـ مػػػف يبحػػػث عػػػف العوامػػػل البيئيػػػة المدرسػػػية المػػػؤثرة عمػػػى التحصػػػيل الدراسػػػي 

العوامػػل البيئيػػة والعوامػػل الوراثيػػة لتحديػػد مػػا  لمتبلميػػذ ومػػنهـ مػػف يػػدرس التفاعػػل والتػػداخل بػػيف

 يظهر  مف تحصيم، الدراسي.

أمػػا اآلبػػاء فيهتمػػوف بالتحصػػيل الدراسػػي باعتبػػار  مػػؤثر لمتطػػور والرقػػي الدراسػػي والمعرفػػي    

 ألبنائهـ أثناء تقدمهـ في صف دراسي آلخر.

 1تقدير .ويهتـ الطبلب بالتحصيل الدراسي باعتبار  سبيبل إلى تحقيق الذات و 

 

 

 العوامل المؤثرة عمى التحصيل الدراسيالمطمب الرابع : 
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إف التحصػػػيل الدراسػػػي عمميػػػػة معقػػػدة تػػػػدخل فيهػػػا العديػػػد مػػػػف العوامػػػل مػػػػا يتعمػػػق بالػػػػذكاء    

ودافعيػػػػة االنجػػػػاز وقمػػػػق االمتحػػػػاف ومركػػػػز الضػػػػبط ومنهػػػػا مػػػػا يتعمػػػػق بعوامػػػػل خارجيػػػػة تتمثػػػػل 

 ي التي تحيط بالمتعمـ.بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقاف

1  ونقد بها مجمػوع العوامػل التػي تتعمػق بالتمميػذ نفسػ،  وهػي جوانػب ذاتيػة  الذاتية: العوامل

خاصػػة بػػ،  وتتمثػػل فػػي طاقػػات الفػػرد العقميػػة وسػػمات، الشخصػػية التػػي يشػػغمها لتحقيػػق التفػػوؽ 

 ونذكر منها:

 :ذلػػؾ أف الحالػػػة التػػػي يكػػوف عميهػػػا التمميػػػذ مثػػل الجػػػوع والعطػػػش   عوامـــل جســـمية وراثيـــة

وتػػػ ثير الحػػػواس واألمػػػراض تػػػؤثر فػػػي مػػػدى تحصػػػيم، الدراسػػػي  فضػػػعف صػػػحة التمميػػػذ وسػػػوء 

التغذيػػة يػػػؤثر بشػػػكل سػػمبي عمػػػى تحصػػػيم، الدراسػػي  كمػػػا أف المصػػػاب بالصػػمـ يجػػػد صػػػعوبة 

ي يقػدمها المعمػـ لكػف لػيس معنػى كبيرة في تحصيم، كونػ، ال يسػتطيع االسػتماع لمشػروحات التػ

هػػذا اسػػتحالة حصػػوؿ مػػف لػػ، إعاقػػة جسػػدية أو صػػحية عمػػى التحصػػيل الدراسػػي  إال أف ذلػػؾ 

 1يتطمب وسائل معينة تساعد أثناء عممية التعمـ.

 :هػػػي مجمػػػوع القػػػدرات الخاصػػػة بالتبلميػػػذ  وهػػػي ليسػػػت واحػػػدة لػػػديهـ بػػػل  القـــدرات العقميـــة

سػػمى بػػالفروؽ الفرديػػة  ونقصػػد بالقػػدرات العقميػػة هنػػا درجػػة تختمػػف مػػف تمميػػذ آلخػػر وهػػذا مػػا ي

الػػذكاء والقػػدرات العقميػػة الخاصػػة لػػدى التبلميػػذ وأف أكثػػر القػػدرات العقميػػة مرتبطػػة بالتحصػػيل 

 المدرسي نذكر ما يمي:
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ــذكاء: أ وهػػو مػػا يعػػرؼ ب نػػ، القػػدرة الكميػػة لػػدى الفػػرد الهػػادؼ والتفكيػػر المنطقػػي والتعامػػل  ال

نمػا المجدي مع ال بيئػة  بمعنػى أف الػذكاء هبػة مػف إل لعبػاد  لػيس فقػط فػي المجػاؿ الدراسػي وا 

العمميػػػة  كمػػػا أنػػػ،  1هػػػو القػػػدرة عمػػػى حػػػل المشػػػاكل بصػػػفة منطقيػػػة فػػػي جميػػػع مجػػػاالت الحيػػػاة

االستجابة السريعة لمواقف طارقة مفاجئػة ويتضػمف أيضػا القػدرة عمػى التكيػف والمرونػة لمػتعمـ 

السػػريع واالسػػتفادة مػػف خبراتػػ، السػػابقة فػػي مواجهػػة المواقػػف والمشػػكبلت الواقعيػػة  كمػػا يمكػػف 

لتعمػػػيـ قيػػػاس عػػػف طريػػػق االختبػػػارات بصػػػفة كميػػػة  ولكػػػف جانبػػػ، الكيفػػػي يعتمػػػد عمػػػى الفهػػػـ وا

يتجػػػاوز المقػػػاييس السػػػيكو متريػػػة إلػػػى تقيػػػيـ شخصػػػي وشػػػامل ومتعػػػدد الزوايػػػا وبالتػػػالي فهنػػػاؾ 

التمميػػذ الػػذكي والتمميػػذ متوسػػط الػػذكاء والتمميػػذ ضػػعيف الػػذكاء  وهنػػاؾ االخػػتبلؼ والتبػػايف فػػي 

درجػػات الػػذكاء لػػ، تػػ ثير كبيػػر عمػػى عمميػػة التحصػػيل الدراسػػي  لػػذلؾ نجػػد هنػػاؾ الكثيػػر مػػف 

 ات الذكاء ومف أشهرها: اختبار الذكاء لػ: وكسمر.اختيار 

لقػػد اتضػػل أف أكثػػر القػػدرات ارتباطػػا لمتحصػػيل نتيجػػة بحػػوث عربيػػة  القــدرات الخاصــة: ب ـ

دراؾ العبلقػػػات بينهػػػا  وأجنبيػػػة هػػػي القػػػدرة المغويػػػة وتعنػػػي القػػػدرة عمػػػى فهػػػـ معػػػاني الكممػػػات وا 

يػػػػرات المغويػػػػة  وكػػػػذلؾ القػػػػدرة عمػػػػى بطريقػػػػة تػػػػؤدي إلػػػػى الفهػػػػـ الصػػػػحيل والػػػػدقيق لمعػػػػاني التغ

 االستدالؿ العاـ وهي سهولة القاعدة العممية وتصنيفها بدقة باستنباط األجوبة الصحيحة.

وتتمثل في القوى الدافعية لمفرد والضاغطة عمي، لموصػوؿ إلػى أهدافػ،  السمات الدافعية: ج 

 واستغبلؿ طاقات،  وأهـ هذ  السمات نذكر منها: 
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التفػػوؽ الدراسػػي  فهػػذا الػػدافع  1ويقصػػد بهػػا الرغبػػة القويػػة فػػي تحقيػػق الدراســية:د ـ  الدافعيــة 

الػػػذاتي فػػػي الرغبػػػة فػػػي الدراسػػػة يعمػػػل كقػػػوة محركػػػة تػػػدفع بطاقػػػات الفػػػرد إلػػػى العمػػػل ب قصػػػى 

إمكانياتهػػػػا لتحقيػػػػق التفػػػػوؽ  والشػػػػػؾ أف انخفػػػػاض الػػػػدافع الدراسػػػػػي سػػػػمة مرتبطػػػػة بانخفػػػػػاض 

خفػػػاض الواقػػػع خصػػػائص معينػػػة كفقػػػداف الحمػػػاس إلػػػى التحصػػػيل الدراسػػػي  ويترتػػػب عمػػػى ان

المدرسػػة  وعػػدـ تقبػػل اهػػدافها وعػػدـ عوامػػل تعػػزز الفشػػل الدراسػػي فػػي حػػيف أف الػػدوافع القويػػة 

 تعمل كقوة محركة لموصوؿ إلى التفوؽ الدراسي.

إف وضػع مسػتويات الطمػوح التػي تمثػل األهػداؼ التػي ينبغػي الوصػوؿ  ىـ ـ مسـتو  الطمـوح:

المسػػتويات الموضػػوعية المنشػػودة التػػي يتػػوؽ الفػػرد فػػي إنجازهػػا تحفػػز  عمػػى تجنيػػد إليهػػا  فهػػذ  

مكاناتػػػ، لتحقيػػػق تمػػػؾ المسػػػتويات فالتمميػػػذ الطمػػػوح هػػػو الػػػذي ال يكتفػػػي بمجػػػرد  كػػػل طاقاتػػػ، وا 

 النجاح بل يسعى إلى التفوؽ.

أو القمػق تػؤثر الحالػة النفسػية التػي يكػوف عميهػا التمميػذ مثػل: االكتئػاب  السمات النفسية: و

أو الخػوؼ عمػى تحصػػيم،  فالتمميػذ الػذي يقبػػل عمػى االمتحػػاف وهػو يعػاني مػػف حالػة الحيػػرة أو 

القمق بيف اإلقباؿ عمى حف  دروس، وفهمهػا مػف أجػل تحصػيل جيػد  أو اإلقبػاؿ عمػى النػـو أو 

الػػذهاب إلػػى المعػػب  فهنػػا مػػف شػػ ن، أف يػػؤثر عمػػى التمميػػذ واسػػتقرار حالتػػ، النفسػػية وأهػػـ هػػذ  

 سمات نذكر منها:ال
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ػػػ  المثػػابرة: تعتبػػر المثػػابرة مػػف عناصػػر التفػػوؽ الدراسػػي  ذلػػؾ أف الوصػػوؿ إلػػى مسػػتوى عػػالي 

مػػف األداء يحتػػاج إلػػى مواصػػمة الجهػػد والعمػػل  وتحمػػل المصػػاعب ومواجهػػة الفشػػل واإلصػػرار 

 1عمى تحيق الهدؼ المنشود.

 لتمميػػػذ وزمبلئػػػ، ومدرسػػػت، تػػػدعـ التوافػػػق النفسػػػي واالجتمػػػاعي: إف العبلقػػػة اإليجابيػػػة بػػػيف ا

مركز التمميذ وتتيل لػ، حالػة مػف الهػدوء واالسػتقرار والخمػو مػف الصػراعات واالنفعػاالت العامػة 

المعيقػػػػة لمنشػػػػاط العقمػػػػي  كمػػػػا أف العبلقػػػػة بػػػػيف المدرسػػػػيف تمػػػػنل الفػػػػرد القػػػػدرة عمػػػػى المناقشػػػػة 

 والتركيز.

  الشػعور بالقػدرة والكفػاءة عمػى مواجهػة الثقة بالنفس: تعتبػر مػف السػمات النفسػية التػي تعنػي

كل العقبات والظروؼ وتحقيق األهداؼ المرجوة  فمثل هذا الشعور المدعاة لمعمػل واالنطػبلؽ 

 دوف خوؼ  ليجرب الفرد ويناقش ويتحدى لموصوؿ إلى الهدؼ.

2 :العوامل البيئية 

بها العوامل الموضوعية الخارجة عف نطاؽ التمميذ المتمثمة في األسرة مف حيػث الجػو  يقصد 

السائد فيها ومستوا  االقتصادي والثقػافي والتعميمػي  وكػذلؾ المدرسػة ومػا تحتويػ، مػف عبلقػات 

 اجتماعية خاصة عبلقة التمميذ بمعممي، ومواظبة عمى الحضور باستمرار.

3 :عوامل أسرية 

يػػػذ بمػػػا ينشػػػ  عميػػػ، داخػػػل أسػػػرت، فػػػي جميػػػع جوانػػػب الحيػػػاة  سػػػواء االجتماعيػػػة أو يتػػػ ثر التمم 

 االقتصادية أو الثقافية أو العقائدية أو التعميمية.
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 :إف الجانػػب األسػري ومػػا يسػػود  مػف اسػػتقرار وانسػػجاـ بػيف أفػػراد  لػػ، أثػػر  التماســك األســري

ية ونمػو  النفسػي السػريع واألسػرة كبير في التحيل الدراسي لمتمميذ  ألف عبلقت، بشخصيت، السو 

السػػعيدة الصػػالحة ال تسػػود  المشػػاحنات واالضػػطرابات والتػػوترات لػػذا فػػالجو السػػيكولوجي فػػي 

عبلقػػات شخصػػية فػػي داخمػػ، يشػػكل اتجاهػػات الطفػػل نحػػو اآلخػػريف   1البيػػت والػػذي يتكػػوف مػػف

لػػة دروسػػ، فػػي أي أف الجػػو المضػػطرب فػػي األسػػرة ينشػػ  التمميػػذ فيػػ، عمػػى عػػدـ االهتمػػاـ بمزاو 

أحسف حاؿ وذلؾ راجع إلى شعور  باإلهماؿ وفقدان، لؤلمل واالسػتقرار وقمقػ، الشػديد والمسػتمر 

وهػػذا يػػنعكس عمػػى سػػموكيات، داخػػل المدرسػػة ممػػا يػػؤدي بػػ، إلػػى سػػوء التحصػػيل الدراسػػي ومنػػ، 

 الفشل وبالتالي الرسوب والت خر الدراسي.

 القتصػػػادية عػػامبل مسػػػاعدا يسػػتطيع أف يػػػؤثر المسػػتوى االقتصػػػادي لؤلسػػرة: تعتبػػػر الحالػػة ا

عمػػى عمميػػة التحصػػيل الدراسػػي لػػدى التبلميػػذ ألف انتمػػاء األسػػرة إلػػى وسػػط اقتصػػادي يتميػػز 

بالفقر والبطالة وصعوبة الظروؼ المعيشية  وقمػة الػدخل مقابمػة ازديػاد مطالػب وحاجػات أفػراد 

ألبنػػػائهـ  لػػػذلؾ فػػػ ف الحالػػػة بهػػػا وعػػػدـ توفرهػػػا  وضػػػيق السػػػكف قػػػد يػػػؤدي إلػػػى امهػػػاؿ الوالػػػديف 

 االقتصادية واالجتماعية لؤلسرة تمعب دورا في عممية التحصيل الدراسي.

  المسػػتوى التعميمػػي والثقػػافي لموالػػديف: يعتبػػر انتمػػاء التمميػػذ إلػػى األسػػرة يكػػوف فيهػػا المسػػتوى

التعميمػػي لموالػػديف متوسػػط أو عاليػػا يسػػاعد عمػػى التحصػػيل الحسػػف ذلػػؾ ألف الوالػػديف يهتمػػاف 

أكثر برعاية أبنائهـ وتنشئتهـ تنشئة سميمة  ألف مسػتوى الػتعمـ كػل مػف األب واألـ لػ، أثػر  فػي 
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وع المعاممة وطريقة التربية  كما أف الوالديف المتعمميف يوفراف ألبنػائهـ وسػائل تثقيفيػة مختمفػة ن

 1داخل البيت كالكتب والمجبلت والوسائل السمعية والبرية ليزرع فيهـ حب االطبلع والمعرفة.

4 :عوامل مدرسية وتربوية 

ؼ عممػػة التحصػػيل الدراسػػي   اهػػتـ البػػاحثوف بموضػػوع التػػ ثرات الػػت مكػػف أف تمحقهػػا المدرسػػة

وأكػػػد عمػػػى أف الخصػػػائص المدرسػػػية المختمفػػػة تػػػؤدي إلػػػى نتػػػائج تحصػػػيمية مختمفػػػة بػػػاختبلؼ 

النظاـ المدرسي  وطػرؽ التػدريس بػيف المعممػيف والمنػاهج والبيئػة المدرسػية بصػفة عامػة وبيئػة 

 الفصل بصفة خاصة ونبرز اهـ العوامل في النقاط التالية:

 ور أساسػػي فػػي مسػػتوى التبلميػػذ وتحصػػيمهـ إمػػا سػػمبا أو إيجابػػا  وذلػػؾ مػػف المعمػػـ: لممعمػػـ د

خػػبلؿ قدرتػػ، عمػػى التنويػػع فػػي أسػػاليب التػػدريس ومػػدى مراعاتػػ، لمفػػروؽ الفرديػػة بػػيف التبلميػػذ  

وحالتػػ، المزاجيػػة العامػػة ونمػػط الشخصػػية  ومػػدى قدرتػػ، عمػػى تصػػميـ االختبػػارات التحصػػيمية 

 ساهل في توزيع العبلمات بما يناسب التبلميذ.بطريقة جيدة وموضوعية  وعدـ الت

  المنػػػػاهج الدراسػػػػية: هػػػػي جميػػػػع الخبػػػػرات أو الممارسػػػػات المخططػػػػة التػػػػي توفرهػػػػا المدرسػػػػة

لمسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى تحقيػػق انتاجاتػػ، التعميميػػة المنشػػودة ب فضػػل مػػا تسػػتطيع قػػدراتهـ  لػػذلؾ 

هج نفسػ، مػف حيػث عػدـ مراعاتػ، فقد كوف انخفاض مستوى التحصيل الدراسػي راجعػا إلػى المػن

 ومبلئمت، لمفروؽ الفردية  وعدـ تمبية الحاجات والرغبات واشباع ميوؿ التبلميذ.

  النظاـ المدرسي: النظاـ المدرسي السائد في المدرسة والذي تنتج، اإلدارة هو المسؤوؿ عف

العمػل مػف إدارة النجاح أو اإلخفػاؽ الػذي يحصػل لمتبلميػذ  فػ ذا كانػت هػذ  العبلقػة بػيف فريػق 

                                                 
1
 .011ص  . 0435 .لطش 5 ِشوض اٌثؽٛز اٌرشت٠ٛح .  0.طتؽٛز ٚدساعاخ ذشت٠ٛح  .ؼعاض ػثذ اٌفراغ   
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ومعمميف متدنية ف نها تؤثر سمبا عمى التبلميذ  كما أنػ، لمنظػاـ االمتحانػات دور فػي التحصػيل 

 1الدراسي مف حيث رفع، أو خفض،.

 ماىية وأىداف طرق قياس التحصيل الدراسيالمبحث الثاني : 

 تعريف قياس التحصيل الدراسي:المطمب األول : 

المواد المقروءة لػ، وجػد مػا يسػمى بقيػاس التحصػيل الػدراس وهػو لمعرفة مدى استيعاب التمميذ 

عمميػػػػة تربويػػػػة إحصػػػػائية المسػػػػؤوؿ عنهػػػػا هػػػػو المعمػػػػـ  وذلػػػػؾ لضػػػػغط قػػػػدرات التبلميػػػػذ ومػػػػدى 

 2استجابتهـ لؤلسموب المتبع وتكييفهـ داخل المدرسة واكتشاؼ نقاط القوة والضعف لديهـ.

 طرق قياس التحصيل الدراسيالمطمب الثاني : 

يػػتـ قيػػاس تحصػػيل التمميػػذ عػػف طريػػق االختبػػارات التحصػػيمية  حيػػث تقػػيس مػػا تعممػػ، الفػػرد    

فػػػي المدرسػػػة  أي أنهػػػا تقػػػيس األثػػػر الػػػذي يحدثػػػ، التعمػػػيـ تحػػػت ظػػػروؼ معينػػػة  فاالمتحانػػػات 

 المدرسية بهذا المعنى تعتبر امتحانات التحصيل ومف هذ  االختبارات نذكر ما يمي:

ـــة1 ـــارات المقالي وهػػػي مػػػف الوسػػػائل القديمػػػة فػػػي عمميػػػة التقػػػويـ  حيػػػث أنهػػػا كانػػػت  :/ االختب

المقيػػاس الوحيػػد الػػذي يػػتـ بػػ، تقػػدير مػػدى التبلميػػذ مػػف معمومػػات وقػػدرة التبلميػػذ عمػػى التفكيػػر 

وعمػػػى اسػػػتخداـ مػػػا اكتسػػػػبو  مػػػف معػػػارؼ ومعمومػػػات وهػػػػي عبػػػارة عػػػف مجموعػػػات مػػػػف ردود 

المواقػف التػي يتعػرض لهػا  وذلػؾ عػف طريقػة  األفعاؿ السموكية التي يسمكها التمميذ مف خػبلؿ

 كتابة المقاؿ لمعرفة قدرت، عمى فهـ السؤاؿ وتفسير المواقف وحل اإلشكاؿ.

                                                 
1
 .012ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .ؼعاض ػثذ اٌفراغ   

2
 .01ص  . 0425 .د.ط ـ اٌعضائش 5 داس اٌششٚق  .دساعح ع١ىٌٛٛظ١ح ذشت٠ٛح ٌر١ٍّز اٌرؼ١ٍُ اٌؼاَ  .ِصطفٝ ص٠ذاْ   
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وتشمل هذ  االختبارات عمى عدد مف األسئمة تبدأ بكممات مثل: اشػرح  أذكػر  نػاقش  وضػل  

 عمل....وهذ  االختبارات مجموعة مف الفوائد نذكر منها ما يمي:

  تتيل لمتمميذ فرص تحميل األفكار وتركيبها عمػى نحػو يمكنػ، مػف تعمػـ مهػارات حػل المشػكمة

 1ويشجع، عمى التفكير االبتكاري.

  تسػػػػاعد  عمػػػػى اكتسػػػػاب عػػػػادات ومهػػػػارات دراسػػػػية جيػػػػدة  وتمكػػػػف التمميػػػػذ مػػػػف فهػػػػـ المػػػػادة

 الدراسية عمى نحو كمي  وتساعد  عمى تنظيـ أفكار .

 ئمة المقالية جهدا ووقتا كبيرا مف جانب المعمـ.ال تتطمب إعداد األس 

 .يداع الرأي الشخصي صدار األحكاـ وا   2تكشف قدرة الطالب عمى النقد والتحميل وا 

هػػػي احػػػدى الوسػػػائل التػػػي يسػػػتعممها الكثيػػػر مػػػف المدرسػػػيف خػػػبلؿ  / االختبـــارات الشـــفيية:2

ميذ مفػاهيـ جديػدة يكػوف لهػا دروسهـ اليومية وعندما تستعمل هذ   االختبارات فهي توصل لمتم

قيمة تعميمية فقط وال يكػوف لهػا قيمػة تقويميػة إذا اسػتعممت االختبػار تحصػل التبلميػذ  وفهمهػـ 

لمحقائق المختمفة واعطائهـ درجة عمى ذلؾ واالختبارات الشػفهية بطبيعتهػا ينقصػها الكثيػر مػف 

عن،  وقػد يكػوف سػهبل  الصحة والثبات  وهي عبارة عف سؤاؿ يطرح، المدرس ويطمب االجابة

أو صعبا وتختمف طػرؽ المدرسػيف فػي الحصػوؿ عمػى االجابػة  ولهػذا يجػب أف تكػوف االسػئمة 

الشػػػفوية لممراجعػػػة خصوصػػػا فػػػي الػػػواد العمميػػػة لمػػػربط بػػػيف الػػػدرس والبلحػػػق  كمػػػا أنهػػػا يجػػػب 

اعطػػاء عبلمػػات أو درجػػات لممجيبػػيف تشػػجيعا لهػػـ وطػػرح أسػػئمة تتناسػػب مػػع مسػػتوى التبلميػػذ 

 أف ال يكوف ؼ صورة امتحانات يقيـ الطبلب عمى أساس،. عمى

                                                 
1
 .11ص  . 0430 .ت١شٚخ 5 داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ  .د.ط  .ػٍُ إٌفظ اٌم١اعٟ  .طشف دمحم  ٠غ١ٓ   

2
 .025ص  . 0435 .اٌؼشتٟ اٌما٘شج 5 داس اٌفىش  .د.ط  .اٌم١اط إٌفغٟ 5 اٌّم١اط ٚاالخرثاساخ  .دمحم ظالي   
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ـــارات الموضـــوعية:/ 3 تشػػػير االختبػػػارات الموضػػػوعية إلػػػى أدوات القيػػػاس الػػػت تمكػػػف  االختب

التمميػػذ مػػف تكػػويف إجابػػات موضػػوعية يػػتحكـ فيهػػا السػػؤاؿ ذاتػػ،  كمػػا تمكػػف المعمػػـ مػػف تكػػويف 

" صػػػػػفة  doisوقػػػػػد أطمػػػػػق عميهػػػػػا" 1أحكػػػػػاـ موضػػػػػوعية تػػػػػتحكـ فيهػػػػػا إجابػػػػػات التمميػػػػػذ ذاتهػػػػػا 

الموضػػػػوعية ألنهػػػػا تخػػػػرج عػػػػف رأي المصػػػػحل  وال تػػػػدخل فيهػػػػا ذاتيتػػػػ،  وتتناسػػػػب مػػػػع جميػػػػع 

التبلميذ مف ناحية الفروؽ الفردية وتحقيق جميػع األهػداؼ التػي سػعت مػف أجمهػا  ولهػذا النػوع  

 مف االختبارات مجموعة مف المزايا:

   ،مما يوفر الكثير مف وقت المعمـ وجهد .سهولة إعادة وصياغة فقرات، وتصحيح 

  تغطيتػػ، لعينػػة كبيػػرة مػػف مفػػردات محتػػوى المػػادة الدراسػػية ممػػا يجعمػػ، يتصػػف بالشػػموؿ فػػي

 2قياس جوانب السموؾ المراد قياس،.

  إمكانية استخدام، في جميع المراحل التعميمية  وتجدر اإلشػارة إلػى أنػ، يعػد مػف أكثػر أنػواع

 طفاؿ وصغار السف بسبب سهولة استخدام،.االختبارات مبلئمة لؤل

تركػػػػز االختبػػػػارات التحصػػػػيمية المقننػػػػة عمػػػػى قيػػػػاس التحصػػػػيل فػػػػي  االختبــــارات المقننــــة:/ 4

مجاالت متخصصة  والتي يتضمنها المنهج الدراسي وليس عمى المهػارات التعميميػة  أي أنهػا 

تهػػػدؼ إلػػػى قيػػػاس أداء التبلميػػػذ فيمػػػا يخػػػص مجموعػػػة مػػػف األهػػػداؼ التربويػػػة  وذلػػػؾ لتحديػػػد 

 المستوى الذي توصموا إلي،.

                                                 
1
 .20ص  . 0432 .ت١شٚخ 5 داس اٌعاِؼ١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش  . 0ط .ػٍُ إٌفظ اٌؼاَ  .أؼّذ ػثذ اٌخاٌك   

2
 .021ص .اٌّشظغ اٌغاتك  .دمحم ظالي   
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تسػػػػتخدـ لمداللػػػػة عمػػػػى أف االختبػػػػار يػػػػتـ تطبيقػػػػ، وتفسػػػػير نتائجػػػػ، بطريقػػػػة  إف كممػػػػة المقػػػػنف   

ف االختبػػار ممحػػق بمعػػايير هػػي سػػجبلت األداء لمجموعػػة مػػف األفػػراد الػػذيف طبػػق  معياريػػة  وا 

 عميهـ االختبار  ومف أشهر االختبارات المقننة ما يمي: 

ة الوسػػيمة األساسػػية التػػي عػػف ػػػ  اختبػػار القػػراءة: اختبػػار القػػراءة هػػاـ جػػدا  وذلػػؾ لكػػوف القػػراء

 1طريقها يتعمـ الفرد كل المواد وتنقسـ إلى ثبلثة أقساـ هي:

  اختبػػار التهيػػؤ: ويطبػػق هػػذا النػػوع عنػػد قبػػوؿ التبلميػػذ بالمػػدارس وذلػػؾ لتحديػػد فيمػػا إذا كػػاف

 الطفل يتمتع بمهارات تمكن، مف تعمـ القراءة.

 الذي وصل إلي، المفحوص نمو  القرائي. اختبار المسل: يقيس هذا النوع المستوى العاـ 

  اختبػػػار التشػػػخيص: تتضػػػمف هػػػذ  االختبػػػارات فقػػػرات متدرجػػػة ؼ الصػػػعوبة  حيػػػث يتطمػػػب

المفحػػوص أف يقرأهػػا بصػػوت عػػاؿ ويعمػػل الفػػاحص عمػػى تسػػجيل أنػػواع وأعػػداد األخطػػاء التػػي 

 ارتكبها القارئ.

 يل فػي الحسػاب  منهػا اختبػار اختبار الحساب: توجد هناؾ عدة أنواع مػف اختبػارات التحصػ

تشخيص العمميات الحسابية الرئيسية وهو اختبػار فػردي ويقػدـ شػفويا وقػد صػمـ هػذا االختبػار 

 2لممرحمة االبتدائية واإلعدادية.

 

 

                                                 
1
ػّاْ 5 داس ٚائً ٌٍٕشش  .د.ط .اٌم١اط ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌرشت٠ٛح ٚاعرخذاِٗ فٟ ِعاي اٌرذس٠ظ اٌصؽفٟ  .ٔث١ً ػثذ اٌٙادٞ   

 .50ص  . 0444 .ٚاٌرٛص٠غ 
2
 .اٌما٘شج 5 داس اٌفىش اٌؼشتٟ  .أ٘ذاف االخرثاساخ فٟ إٌّا٘ط ٚطشق اٌرذس٠ظ ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك  .اٌثغذادٞ دمحم سضا   

 .054ص  . 0443
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 التمميذ وقياس التحصيل الدراسيالمطمب الثالث : 

والػػػذي يرافقػػػ،  إف انتقػػػاؿ التمميػػػذ مػػػف مرحمػػػة الطفولػػػة إلػػػى مرحمػػػة النضػػػج العقػػػل الجسػػػماني   

فػراغ الشػحنات  اضطرابات هرمونية تسبب ل، عدـ االستقرار العاطفي ألن، يحتج إلى التعبيػر وا 

الداخميػػة والطاقػػة الكامنػػة فتحػػدث نظػػـ التعمػػيـ ضػػغوطات تزيػػد مػػف التػػوتر لػػدى التمميػػذ  فمػػف 

وتػزداد  الواجب مراعاة طرؽ المعاممة مع هػذ  الفئػة ألنهػـ يحسػوف بالنضػج الظػاهر فيزيولوجيػا

الضغوطات في فترة االمتحانػات وهنػا يكػوف أكثػر عصػبية وهنػا يظهػر دور المحيطػيف بػ، مػف 

ترتيػػػب الغرائػػػز وتػػػدبيرها  بحيػػػث تنػػػتج لمطفػػػل تفكيػػػرا متسػػػعا يسػػػتطيع تخطػػػي الصػػػعوبات التػػػي 

عمػى مسػتقبم، الدراسػي فبلبػد عمػى األسػاتذة معاممػة المراهػػق  1تواجهػ، فػي هػذ  الفتػرة وسػمبياتها

كمػػػا عمػػػى األوليػػػاء تػػػدريب الغرائػػػز عنػػػد المراهػػػق تدفعػػػ، لمقيػػػاـ ب عمػػػاؿ مسػػػتحبة فػػػي بعطػػػف 

الدراسة والبحث عف العمـو بدال مف المراهق دوف العثور عميها إذ مف واجػب المدرسػة واألسػرة 

 2توفير االمكانيات.

 أىداف قياس التحصيل الدراسيالمطمب الرابع : 

مػػف طػػرؼ  هػػو الوصػػوؿ  إلػػى األهػػداؼ المرجػػوةاف الهػػدؼ مػػف قيػػاس التحصػػيل الدراسػػي    

التربويػػة  كمػػا يسػػاعد التمميػػذ فػػي إفػػادة نفسػػ، ومجتمعػػ، لمواجهػػة الحيػػاة  فالتحصػػيل الدراسػػي 

يعطي بطاقة عف التمميذ تحوي معارفػ، وقدراتػ، وامكانياتػ، فػي مختمػف المػواد  وعمومػا الهػدؼ 

يقتصػػر هدفػػ، عمػػى ذلػػؾ بػػل يعتمػػد منػػ، هػػو معرفػػة قػػدرات التمميػػذ لموصػػوؿ إلػػى المعمومػػات وال 

 عمى محاولة رسـ صورة منظمة لقدرات التمميذ المعرفية.

                                                 
1
 .044ص . 0435.ت١ح اٌعاِؼ١ح االسد١ٔح األسدْ 5 و١ٍح اٌرش . 0ط .ِثادئ اٌم١اط إٌفغٟ ٚاٌرم١١ُ اٌرشتٛٞ  .عثغ أ١ٌٛٔذا   

2
 .211ص  .اٌّشظغ ٔفغٗ  .عثغ أ١ٌٛٔذا   
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كما يمكف لمجاف المسػؤولة عمػى المتحػاف والمعممػيف مػف معرفػة مسػتوى التبلميػذ وامكػانيتهـ    

 ومعرفة مدى استيعابهـ لممعرفة في مادة معينة وخبلؿ فترة محددة.

كما يهػدؼ إلػى اسػتعماؿ المعمومػات السػابقة أثنػاء عمميػة الػتعمـ فػالفرد يسػتعمل المعمومػات    

أو األشػياء التػػي سػػبق وأف تعممهػػا واكتسػبها عنػػدما واجػػ، مواقػػف تعميميػة مختمفػػة وكمثػػاؿ عمػػى 

هػػذا امتحػػاف مػػف نػػوع االختبػػار المتعػػدد  كمػػا يوجػػد هنػػاؾ اختبػػارات التعػػرؼ عميهػػا كػػ ف يطمػػب 

 1ميذ ملء االستمارات بحيث يسترجع معمومات تعممها.مف التم

 اآلليات المقترحة لمشاكل التحصيل الدراسيالمبحث الرابع : 

 العمميات العقمية التي تساىم في عممية التحصيل الدراسيالمطمب األول : 

تعتبر العمميات العقميػة عمميػات فيسػيولوجية عقميػة تحػدث فػي الػدماغ وتتعامػل مػع المحػيط    

يػػث تسػػاهـ فػػي عمميػػة الػػتعمـ إذ ال يمكػػف القيػػاـ بػػ ي نشػػاط حركػػي أو معرفػػي إال عػػف طريػػق ح

 العمميات العقمية.

إف لمجهػػاز العصػػػبي والعضػػمي الػػػدور المهػػـ فػػػي هػػذ  العمميػػػة إذ أف الجهػػاز العصػػػبي هػػػو    

ف عمميػة الػنظـ أداء المهػارات الحركيػة ال  الجهاز الذي يػتحكـ فػي حركػات االنسػاف بالكامػل وا 

يمكػػػػف أف تػػػػتـ إال عػػػػف عمػػػػل الجهػػػػاز العصػػػػبي  ويػػػػتـ اسػػػػتبلـ المثيػػػػرات العقميػػػػة عػػػػف طريػػػػق 

المسػػػتقببلت الحسػػػية والسػػػمعية والبصػػػرية وبعػػػد تحميمهػػػا وتفسػػػيرها يػػػتـ ب عطائػػػ، األوامػػػر عػػػف 

 طريق األعصاب إلى العضبلت ألداء الواجب الحركي.

 ومف بيف العمميات العقمية لدى الفرد نذكر ما يمي:

                                                 
1
 .000ص  . 0110 .د.ط اٌما٘شج 5 داس اٌىراب اٌؽذ٠س  .اٌم١اط ٚاٌرم٠ُٛ فٟ اٌرشت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ  .اٌغشاف ػٍٟ لاعُ   
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هػػػي القػػػدرة عمػػػى اسػػػترجاع المعمومػػػات والخبػػػرات التػػػي سػػػبق أف حصػػػمها التمميػػػذ لـــذاكرة: / ا1

ولػػذلؾ يجػػب عمػػى المعمػػـ فػػي تدريبػػ، أف يهػػتـ باسػػتخداـ وسػػائل االيضػػاح السػػمعية والبصػػرية 

 التي تساعد التمميذ عمى التذكر بسرعة.

وهػو عبػارة عمػى اسػتمرار قػدرة الفػرد عمػى أداء العمػل الػذي يعممػ، بعػد فتػرة تعممػ،  / الحفظ:2

وهذا دليل عمى أن، قد احتف  باألثر عمى ما تعمم،  وقد ينسى التمميذ ما تعممػ، أو جػزءا كبيػرا 

 من،  ولمكن، يستطيع أف يعود إلى التعمـ ما نسي، بمجهود قميل.

سػػػطتها تسػػػتثار خبػػػرة مسػػػابقة سػػػواء كانػػػت عػػػف طريػػػق وهػػػو العمميػػػة التػػػي بوا/ االســـترجاع: 3

 1الصور أو األلفاخ وهما نوعاف:

أ/ االسػػترجاع المباشػػر: وهػػو الػػذي يحػػدث تمقائيػػا عنػػدما نرجػػع بػػذاكرتنا وخبراتنػػا إلػػى معمومػػات 

 ومهارات وأحداث عشناها ؼ الماضي.

 جاع الذكريات.ب/ االسترجاع غير المباشر: هذا النوع يحدث نتيجة مثيرة تعمل عمى استر 

وهو عبارة عػف عمميػة يقػـو بهػا االنسػاف موضػوع وهػو يعتمػد عمػى خبػرات سػابقة / التعرف: 4

 قد تعممها  فالتعرؼ ما هو إال ادراؾ معد بالتعمـ.

يحتاج التمميذ إلى تنظيـ المادة الدراسػية وطػرؽ تحصػيمها مػع اتبػاع طػرؽ  / الربط والتنظيم:5

 عد عادات مت صمة.بسيطة لممذاكرة حتى يصبل فيما ب

يعتبر التفكير مظهر مف مظاهر الذكاء  يمكف تدريب التبلميذ وتوجي، الفػرد فيهػا  / التفكير:6

 لذلؾ ف ف التربية الحديثة تستهدؼ تدريب التبلميذ عمى أساليب التفكير العممي الدقيق.

                                                 
1
د.ط ، ػّاْ 5 داس اٌرشت١ح  . اٌرؽص١ً اٌذساعٟ 5 ِفا١ُ٘ ؼٛي ِشاوً ِٓ عٍغٍح اٌّىرثح اٌغش٠ؼح .دمحم ص٠اد ؼّذاْ   

 .23ص  . 0442 .اٌؽذ٠صح 



 التحصل الدراسي                              الفصل الثاني :                                           

  

 

83 

 / وضػػوح الهػػدؼ مػػف الػػدرس: كممػػا كػػاف الشػػخص عمػػى درايػػة ب هػػداؼ التحصػػيل كػػاف أقػػرب7

 1إلى االستمرار والتركيز في،.

 شروط التحصيل الدراسي المطمب الثاني : 

مػػا نعرفػػ، أف الػػتعمـ يحػػدث تغييػػر فػػي لػػوؾ االنػػاف لكػػف هػػذا ال يحػػدث ارتجػػاال ولػػذا هنػػاؾ    

شروط البد أف تتبعها حتى يكوف التحصيل جيد  فهذ  الشػروط تسػاعد  عمػى اكتػاب المعػارؼ 

 نمخصها فيما يمي: 

مػػف المعػػروؼ أف االنسػػاف يحتػػاج إلػػى األداء المطمػػوب لػػتعمـ الخبػػرة حتػػى كــرار: / شــرط الت1

يػػػتمكف مػػػف ايجػػػاد هػػػذ  الخبػػػرة  فػػػالتكرار نقصػػػد بػػػ، التكػػػرار الموجػػػ، يػػػؤدي إلػػػى الكمػػػاؿ فمكػػػي 

يستطيع الطالب أف يحكـ حف  قصيدة مف الشعر ف ن، بػدؿ مػف أف يكررهػا عػدة مػرات وكػذلؾ 

كثيػػػر مػػػف التكػػػرار والممارسػػػة الفعميػػػة لهػػػذا النشػػػاط ويػػػؤدي  تعمػػػـ ركػػػوب الػػػدراجات يحتػػػاج إلػػػى

التكرار إلى نمو الخبرة وارتقائها بحيث يستطيع االنساف أف يقـو باألداء المطموب بطريقة  ليػة 

وفػػي الوقػػت نفسػػ، بطريقػػػة سػػريعة ودقيقػػة فػػػالتكرار اآللػػي األصػػـ الفائػػػدة منػػ، ألف فيػػ، ضػػػياع 

عمـ ويػػؤد إلػػى عجػػز المػػتعمـ عػػف االرتقػػاء بمسػػتوى أدائػػ،  لموقػػت والجهػػد وفيػػ، جهػػود لعمميػػة الػػت

أمػػػا التكػػػرار المفيػػػد فهػػػو التكػػػرار القػػػائـ عمػػػى أسػػػاس الفهػػػـ وتركيػػػز االنتبػػػا  والمبلحظػػػة الدقيقػػػة 

ومعرفة معنػى مػا يتعممػ، الفػرد  فػالتكرار وحػد  ال يكفػي لعمميػة الػتعمـ إذ البػد أف يكػوف مقرونػا 

 يحة وحوؿ االرتفاع المستمر بمستوى األداء.بتوجي، المعمـ نحو الطريقة الصح

                                                 
1
 .24ص  .اٌّشظغ اٌغاتك  .دمحم ص٠اد ؼّذاْ   
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لحػػدوث عمميػػة الػػتعمـ البػػد مػػف وجػػود الػػدافع الػػذي يحػػرؾ الكػػائف الحػػي نحػػو / شــرط الــدافع: 2

الحػػػي قويػػػا كػػػاف نػػػزوع  1النشػػػاط المػػػؤدي إلػػػى اشػػػباع الحاجػػػة  وكممػػػا كػػػاف الػػػدافع لػػػدى الكػػػائف

طة التي تعاقب كمما سرقت طعامػا الكائف الحي نحو النشاط المؤدي إلى التعمـ قويا أيضا فالق

معينػػػا  تتجنػػػب هػػػذا السػػػموؾ وكػػػذلؾ الطفػػػل الػػػذي ال يجػػػد السػػػتجابة المرضػػػية مػػػف أمػػػ، عنػػػدما 

يتبػػوؿ أمػػاـ ضػػيوؼ األسػػرة مػػثبل يكػػف بالتػػدريج عػػف االتيػػاف بمثػػل هػػذا المػػوؾ ولكػػف ينبغػػي أف 

مػف األفضػل أف نسعى إلى أف تكوف دوافع التعمـ مرضة تؤدي إلػى الشػعور بالرضػى والعػادة ف

تػػػتـ عمميػػػة الػػػتعمـ فػػػي ظػػػروؼ المػػػرح والشػػػعور بثقػػػة الػػػنفس ال مػػػف الشػػػعور بػػػالخوؼ والرعػػػب 

والعقػػاب  ولػػذلؾ ينبغػػي أف نعػػود التمميػػذ عمػػى التمتػػع بمػػذة النجػػاح وتجنػػب األـ الفشػػل ومهمػػا 

يقػػاؿ مػػف ضػػرورة وجػػود الثػػواب والعقػػاب أحيانػػا ف ننػػا يجػػب أف نكػػوف  معتمػػيف فػػي كبلهمػػا فػػبل 

فػراط فػي التفػريط والمػدح بػل البػد مػف الوقػوؼ موقفػا معتػدال حتػى ال إف راط في قسوة العقػاب وا 

 يفقد المديل قيمت، وحتى ال ترتبط العممية التعميمية بمشاعر الخط والعذاب.

يقصػد بالتػػدريب المركػػز ذلػػؾ التػدريب الػػذي يػػتـ فػػي  / التــدريب أو التكــرار المــوزع والمركــز:3

حػػدة أمػػا التػػدريب المػػوزع فيػػتـ فػػي فتػػرات متباعػػدة تتخممهػػا فتػػرات مػػف وقػػت واحػػد وفػػي دورة وا

الراحػة وعػدـ التػػدريب ووجػد أف التػػدريب المركػز يػػؤدي إلػى التعػػب والشػعور بالممػػل كمػا أف مػػا 

يتعممػػػ، الفػػػرد بالطريقػػػة المركػػػزة يكػػػوف غرضػػػ، لمنسػػػياف وذلػػػؾ ألف فتػػػرات الراحػػػة التػػػي تتخمػػػل 

تجػدد نشػاط المػتعمـ  2تثبيػت مػا يتعممػ، الفػرد هػذا إلػى جانػبدورات التدريب الموزع تؤدي إلػى 

بعد فترات االنقطاع واقبال، عمى التعمـ باهتماـ أكبػر  فقصػيدة الشػعر التػي تريػد حفظهػا والتػي 

                                                 
1
 .021ص  . 0432 .ت١شٚخ 5 داس إٌٙضح اٌؼشت١ح  .د.ط  .األعظ اٌؼاِح ٌٍرذس٠ظ  .ظاتش ػثذ اٌؽ١ّذ  .١ٌغة سش١ذ   

2
 .022ص  ..اٌّشظغ اٌغاتك  .ظاتش ػثذ اٌؽ١ّذ  ،١ٌغة اٌغ١ذ   
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تحتػػاج منػػؾ حفظهػػا إلػػى تكرارهػػا نحػػو خمػػس سػػاعات تسػػتطيع أف تقػػـو بهػػذا التػػدريب بطريقػػة 

لؾ تتبػع المركزة دفعة واحدة كما تستطيع أف توزع هػذ  السػاعات الخمػس عمػى خمسػة أيػاـ وبػذ

 منهج التدريب الموزع. 

مثل األفضل تعمـ قصػيدة مػف الشػعر مػثبل أف يحصػمها / الطريقة الكمية والطريقة الجزئية: 4

 الطالب كمها دوف تجزئة أو األفضل أف يقسمها إلى أجزاء ثـ يحف  جزءا.

تعممهػػا  لقػد ثبتػت التجػارب أف الطريقػة الكميػة تفضػل الطريقػػة الجزئيػة حػيف تكػوف المػادة المػراد

سهمة وقصػيرة  وكممػا كػاف الموضػوع المػراد تعممػ، مسمسػبل تسمسػبل منطقيػا أو طبيعيػا لمػا هػل 

تعممػػ، بالطريقػػة الكميػػة فالموضػػوع الػػذي يكػػوف وحػػدة طبيعيػػة يكػػوف أسػػهل فػػي تعممػػ، بالطريقػػة 

الكميػة عػف الموضػوعات المكونػة مػف أجػػزاء ال رابطػة بينهػا والمعػروؼ أف االدراؾ هػو العمميػػة 

تػػي تشػػب، عمميػػة الػػتعمـ إلػػى حػػد كبيػػػر تشػػير إلػػى مبػػدأ االنتقػػاؿ مػػف ادراؾ الكميػػات المبهمػػػة ال

 العامة إلى ادراؾ الجزئيات المميزة فاإلنساف يدرؾ صيغا كمية عامة.

وهػػو عمميػػة يقػػـو بهػػا الفػػرد محػػاوال االسػػترجاع مػػا حصػػم، مػػف معمومػػات / التســميع الــذاتي: 5

ؾ أثنػػاء الحفػ  وبعػد  بمػػدة قصػيرة ولعمميػػة التسػميع هػػذ  ومػا اكتسػب، مػػف خبػرات ومهػػارات وذلػ

فائػػػدة عظيمػػػة إذا مػػػا حصػػػم، مػػػف معمومػػػات أو مػػػا اكتسػػػب، مػػػف خبػػػرات ومهػػػارات وذلػػػؾ أثنػػػاء 

الحف  وبعد  بفترة قصيرة ولعممية التسميع هذ  فائدة إذ تبيف لممتعمـ مقدار مػا حفظػ، ومػا بقػي 

لػػى جانػػب هػػذا فعػػف طريػػق عمميػػة التسػػميع حاجػػة مػػف المزيػػد والتكػػرار حتػػى بػػتـ حفظػػ،  1فػػي وا 

يستطيع الفرد أف يجد الحافز عمى بذؿ الجهد وعمى مزيد مف االنتبا  في الحف  فمػا يشػعر بػ، 

                                                 
1
 .45ص  . 0115 .اٌش٠اض 5 داس اٌصٛذ١ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  .د.ط  .اٌرؽص١ً اٌذساعٟ  .دمحم تٓ ِؼعة اٌؽاِذ  



 التحصل الدراسي                              الفصل الثاني :                                           

  

 

86 

مف متعة النجاح أو مف ألو الخيبة يدفع، إلػى ايجػاد عمميػة الحفػ  ومػف البػديهي أنػ، ال ينبغػي 

ة واسػػػتيعابها إلػػػى التعجػػػل فػػػي عمميػػػة أف يبػػػدأ المػػػتعمـ فػػػي عمميػػػة التسػػػميع إال بعػػػد فهػػػـ المػػػاد

 التسميع المدعاة إلى شعور  بالفشل واالحباط.

إف التحصيل القائـ عمى أساس االرشػاد والتوجيػ، أفضػل مػف التحصػيل / االرشاد والتوجيو: 6

الذي ال يسػتفيد فيػ، الفػرد مػف ارشػادات المعمػـ فاإلرشػاد يػؤدي إلػى حػدوث الػتعمـ بمجهػود أقػل 

صيرة عما لو كاف الػتعمـ بػدوف ارشػاد  فاإلرشػاد إلػى اختصػار الوقػت والجهػد وفي مدة زمنية ق

االزمػػة لػػتعمـ شػػيء مػػا ويجػػب أف تكػػوف اإلرشػػادات ذات صػػيغة إيجابيػػة ال سػػمبية وأف يشػػعر 

المػػػتعمـ بالتشػػػجيع ال باإلحبػػػاط ويجػػػب أف تكػػػوف اإلرشػػػادات بطريقػػػة متدرجػػػة كمػػػا ينبغػػػي ألف 

ذ  فػػػي المراحػػػل األوليػػػة مػػػف عمميػػػة الػػػتعمـ وذلػػػؾ حتػػػى يبػػػدأ يوجػػػ، المعمػػػـ إرشػػػادات، إلػػػى تبلميػػػ

التبلميػػػػذ تحصػػػػيمهـ مسػػػػتعينا بػػػػالطرؽ الصػػػػحيحة منػػػػذ البدايػػػػة ويجػػػػب االسػػػػراع فػػػػي تصػػػػحيل 

األخطػػػاء األوؿ بػػػاألوؿ وذاؾ حتػػػى ال تثبػػػت فػػػي خبػػػرة المػػػتعمـ وتصػػػبل مهمػػػة المػػػتعمـ طويمػػػة 

يػ، اإلرشػاد مػف جديػد فبلشػػؾ أف وشػاقة ومزدوجػة و  فػي هػذ  الحالػة تصػحيل األخطػاء ثػـ توج

حف  كممة أجنبية وحف  نطقها نطقا خاطئا يتطمػب أوال أف ينسػى أو يزيػل المػتعمـ ذلػؾ النطػق 

 1الخاط  ثـ يتعمـ في النطق الصواب.

يقاؿ أنؾ لو كنػت ترمػي هػدفا برميػة مػرات  / معرفة المتعمم نتائج ما تعممو بصفة مستمرة:7

فػػ ف تعممػػؾ إلصػػابة الهػػدؼ لػػف يكػػوف حقيقػػا عمػػى حػػيف أف  متتابعػػة ولػػـ تعػػرؼ نتػػائج ضػػرباتؾ

ف  معرفتؾ بنتيجة كل رميػة تعنيػؾ عمػى تكيػف رميتػؾ فػ ف كانػت أعمػى مػف الهػدؼ خفضػتها وا 
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ف جػػاءت إلػػى يسػػار  جعمػػت رميتػػؾ إلػػى ناحيػػة اليمػػيف  وهكػػذا لقػػد  كػػاف أفػػل الهػػدؼ رفعتهػػا وا 

تػؤدي إلػى حػدوث الػتعمـ الجيػد فمعرفػة أثبتت التجربة أف ممارسة الفعل دوف معرفػة النتػائج ال 

المعمـ بمقدار ما احرز  مف الجهد لممحافظة عمى مستوا  إف كاف حسػنا ولمحػاؽ بغيػر  إف كػاف 

مقصرا فمعرفة المتعمـ بنتػائج تحصػيم، تجعمػ، يعمػل عمػى مبػاراة نفسػ، ومبػاراة زمبلئػ، أمػا عػدـ 

قمػػة فػػبل يبػػذؿ جهػػدا وقػػد يمقػػي فػػي معرفػػة النتػػائج فقػػد تمقػػى فػػي روح الفػػرد أنػػ، قػػد وصػػل إلػػى ال

 نفس، أن، ال حرز أي تقدـ فتفتر همت، ويضعف حماس،.

كػػذلؾ فػػ ف معرفػػة نتػػائج التحصػػيل تبػػيف لممػػتعمـ طػػرؽ صػػحيحة والطػػرؽ الخاطئػػة فػػي اكتػػاب 

 المهارات والخبرات المطموبة وعمى ذلؾ يتبع الطريقة الناجحة.

األمثػػل إلػػى اكتسػػاب المهػػارات والخبػػرات  إف النشػػاط الػػذاتي هػػو السػػبيل/ النشــاط الــذاتي: 8

والمعمومػػػػات والمعػػػػارؼ المختمفػػػػة ف نػػػػت ال تسػػػػتطيع تعمػػػػـ السػػػػباحة إال عػػػػف طريػػػػق ممارسػػػػػة 

السػػباحة نفسػػها وال يمكػػف أف تػػتقف تعممهػػا مػػف كتػػاب مصػػور أو مػػف سػػماع محاضػػرة عنهػػا أو 

سػتها بنفسػؾ وكػذلؾ القراءة عف وصفها كذلؾ ف نؾ ال تستطيع اف تػتعمـ فػف الخطابػة إال بممار 

التفكيػر إال بممارسػة عمميػة التفكيػر نفسػػها  1هكػذا الحػاؿ بالنسػبة لئلنسػاف ال يسػتطيع أف يػتعمـ

رشػادهـ  والحكـ عمى األشياء وتقديرها وعمى الرغـ مف أف لممعمـ دورا هاما في توجي، طبلب، وا 

لػتعمـ الجهػد الػذي يقػـو إال أف ذلؾ ال يعنػي قيامػ، بػالتعمـ نيابػة عػنهـ  وبهػذا الصػدد يقػاؿ أف ا

بالنشاط الذاتي لممتعمـ  فالمعمومات التي يحصل عميها الفرد عف طريق جهد  ونشاط، الػذاتي 

تكوف لممتعمـ  فالمعمومات التػي يحصػل عميهػا تكػوف أكثػر ثبوتػا ورسػوخا وأكثػر عصػيانا عمػى 
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المعمػـ ف نػ، نػوع رديء  الزواؿ والنسياف أما التعمـ القائـ عمى التمقيف والسرد واإللقاء مف جانػب

مف التعمـ فكما أف المعمـ ال يستطيع أف يهضـ لمتبلميذ ما في بطػونهـ مػف طعػاـ  كػذلؾ ف نػ، 

ال يستطيع أف يهضـ لهـ ما يتمقونػ، مػف معمومػات فجهػود المعمػـ يجػب اف تتصػف عمػى إثػارة 

نمػػا يحػػدث نتيجػػة  اهتمػػاـ التبلميػػذ ونشػػاطهـ الػػذاتي ونمػػو الشخصػػية بجميػػع سػػماتها وقػػدراتها وا 

لما يبذل، الفرد مػف جهػد ونشػاط ذاتػي والمعمػـ مهمتػ، الحقيقيػة اف يسػاعد التبلميػذ لكػي يتعممػوا 

 1ب نفسهـ.

  أسباب ضعف التحصيل الدراسيالمطمب الثالث : 

إف ضعف التحصيل الدراسي يعني عدـ حصوؿ التبلميذ عمى العمميات الجيدة التي تؤهمػ،    

رى بنجػػاح وكفػػاءة  فالعمميػػات التػػي يحصػػل عميهػػا التمميػػذ تقػػيس لبلنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة إلػػى اخػػ

مػػػدى المسػػػتوى الػػػذي وصػػػل إليػػػ، ومػػػدى االسػػػتفادة التػػػي حققهػػػا خػػػبلؿ المرحمػػػة الحاليػػػة مػػػف 

التدريس تعتبر مشكمة التحصيل الدراسي مػف المشػاكل التػي تػؤرؽ اآلبػاء والمدرسػيف والقػائميف 

لتمميػػػذ نفسػػػ،  فمهػػػا الكثيػػػر مػػػف اآلثػػػار السػػػمبية عمػػػى العمميػػػة التدريسػػػية ككػػػل باإلضػػػافة إلػػػى ا

 مستقببل عمى التبلميذ لنفس، وعمى الجيل اجمع وبالتالي عمى المجتمع كامبل.

تختمف األسباب التي قد تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي عنػد التمميػذ وعنػد التعػرؼ عمػى 

اديمي فهػي تحتػاج إلػى هذ  األسباب يمكف عبلج المشكمة وزيػادة مسػتوى التمميػذ العممػي واألكػ

 تكاتف الجميع معا.

 ومف األسباب التي قد تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي نذكر ما يمي:
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 :أسباب تتعمق بالتمميذ 

  ضعف القدرات العقميػة لمتمميػذ وضػعف الػذكاء لديػ، وعػدـ قدرتػ، عمػى اسػتيعاب المعمومػات

 التي يتمقاها.

  إصػػػابة التمميػػػذ بالمشػػػاكل الجسػػػػدية مثػػػل: ضػػػعف النظػػػر  ضػػػػعف السػػػمع  ضػػػعف البنيػػػػة

الجسدية مما يسبب التعب واالرهػاؽ لػ، معظػـ الوقػت  وعػدـ حصػول، عمػى القسػط الكػافي مػف 

 النـو يؤدي إلى فقدان، التركيز في الصف.

 تر والقمق.التو  1اصابة التمميذ بالمشاكل النفسية مثل: ضعف الشخصية أو االحباط أو 

   فقداف التمميذ الرغبػة فػي الدراسػة ألسػباب مختمفػة مثػل: كرهػ، لممػادة الدراسػية نفسػها أو كػر

 معمـ المادة أو كره، لممدرسة وشعور  بالضيق مف التبلميذ المحيطيف ب،.

  تعرض التمميذ مشاكل اجتماعية مثل: انفصػاؿ الوالػديف أو وجػود مشػاكل أسػرية أو القػرض

 ي والتمييز  والظمـ داخل األسرة مما يسبب تشتت انتباه، في الصف.لمعنف األسر 

 

 :أسباب تتعمق باألسرة 

  عػػدـ اهتمػػاـ الوالػػديف بالدراسػػة بسػػبب اشػػتغالهـ ب عمػػالهـ أو عػػدـ اكمػػالهـ لمدراسػػة فالتمميػػذ

يحتػاج إلػػى المتابعػػة فػػي المنػػزؿ لتحقيػػق الغايػػة مػػف التػػدريس فػػبل تقػػع المسػػؤولية عمػػى المدرسػػة 

 فقط.
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  اشػػتغاؿ التمميػػذ باألعمػػاؿ الخارجيػػة التػػي ت خػػذ منػػ، الوقػػت بػػدال مػػف اسػػتغبللها فػػي الدراسػػة

 مثل: ت دية االعماؿ المنزلية أو المشاركة بالعمل لزيادة دخل األسرة.

  حاجة األسرة المادية حيث ال يستطيعوف تػوفير مسػتمزمات الدراسػة فيشػعر التمميػذ ب نػ، أقػل

 ر عمى قدرت، االستيعابية.مف زمبلئ، مما يؤث

 :افتقػػار المدرسػة لممرافػػق التشػػجيعية التػي تجنػػب التمميػػذ بالمدرسػػة  أســباب تتعمــق بالمدرســة

وتجعػػل لديػػ، الرغبػػة بالػػذهاب إليهػػا وافتقارهػػا لمتنظػػيـ فتكػػوف االمتحانػػات متبلحقػػة وعػػدـ وجػػود 

 الوقت الكافي لمدراسة.

 تدريس مختمفة لتوضػيل  1افتقار المدرسيف لمقدرات التعميمية فالتبلميذ يحتاجوف إلى أساليب

 المعمومات وترسيخها في األذهاف.

 .ضعف المادة الدراسية نفسها وعدـ ترابطها معا وافتقارها ألسس بناء المواد الدراسية 

 يالحمول المقترحة لمعالجة ضعف التحصيل الدراسالمطمب الرابع : 

لمحد مف ضعف التحصيل الدراسػي يجػب تتبػع نقػاط الضػعف فػي المؤسسػات االجتماعيػة     

 والتعميمية والترفيهية التي تساعد التمميذ عمى العيش بكل عفوية ومنها:

  تعػػرؼ المرشػػد النفسػػي عمػػى المشػػكمة وسػػببها وايجػػاد العبلقػػة بينهػػا وبػػيف مػػا درسػػ، فػػي عمػػـ

ا عمػػى دعػػـ التمميػػذ وتحفيػػز  وبػػث الثقػػة فػػي نفسػػ،  وايجػػاد اإلرشػػاد والػػنفس  بحيػػث يصػػبل قػػادر 

جػػػو مػػػف األلفػػػة بينهمػػػا  ثػػػـ تبصػػػير التمميػػػذ بمشػػػكمة وتشػػػجيع، عمػػػى تعػػػديل السػػػموؾ الدراسػػػي 

 والعممي لرفع مستوا  األكاديمي وتحقيق التفوؽ في المجاؿ الدراسي.
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 ف الدراسػػػة بهػػػا وعنػػػد مراجعػػػة المنهػػػاج وأسػػػاليب التػػػدريس التػػػي تعمػػػـ التبلميػػػذ المتػػػ خريف عػػػ

ثبػػػوت عػػػدـ فعاليتهػػػا وكفاءتهػػػا يجػػػب اعػػػداد بػػػرامج جديػػػدة ومبتكػػػرة لمراعػػػاة خصػػػائص التبلميػػػذ 

الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف ضػػػعف تحصػػػيمهـ الدراسػػػي  بحيػػػث تصػػػبل قػػػادرة عمػػػى اسػػػتيعاب قػػػدراتهـ 

 وحاجاتهـ ومف المهـ أيضا مراعاة المستويات والفروقات الفردية بيف التبلميذ.

 القػػػدرات واالهتمامػػػات وميػػػػوؿ التبلميػػػذ المتػػػ خر دراسػػػيا  وذلػػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ انشػػػػغال،  تنميػػػة

 باألنشطة والوسائل التعميمية المختمفة.

 1مراعػػػػاة الػػػػدوافع المتولػػػػدة لػػػػدى التبلميػػػػذ المتػػػػ خريف دراسػػػػيا وتحقيقهػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ الخبػػػػرات 

 والمهارات التي تساعد عمى نجاحهـ وتجنبهـ الشعور باإلحباط والفشل.

  تحفيػػز الطمبػػة الػػذيف يعػػانوف مػػف ضػػعف فػػي تحصػػيمهـ الدراسػػي واشػػباع حاجػػاتهـ وخبػػراتهـ

 لتجنب فشمهـ واحباطهـ.

 .مراجعة المدرس المادة مع الطمبة باستمرار وتقديـ المعمومات لهـ وربطها بالواقع 

  اسػػتخداـ الوسػػائل التعميميػػة الحديثػػة والمتطػػورة كػػاألجهزة البصػػرية والسػػمعية  ألنهػػا تسػػاعد

 الطمبة عمى الفهـ والتصور واالدراؾ وتخاطب الحواس المختمفة لديهـ.

  ضػػرورة التواصػػل المسػػتمر بػػيف أوليػػاء األمػػور والمعممػػيف لمتابعػػة وتقيػػيـ الوضػػع والتحصػػيل

 الدراسي لمتبلميذ.

 أوليػػػػاء األمػػػػور لػػػػدروس األبنػػػػاء باسػػػػتمرار واالهتمػػػػاـ بتقػػػػويهـ الشػػػػهري والفصػػػػمي  مراجعػػػػة

 والسنوي لتصحيل ما لديهـ مف أخطاء وزيادة فرصة رفع مستواهـ التحصيمي.

                                                 
1
ص  . 0113 .اٌما٘شج 5 داس ظذ٠ش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  .د.ط  .ضؼف اٌرؽص١ً اٌذساعٟ اعثاتٗ ٚػالظٗ  .سعّٟ ػٍٟ ػاتذ   

012. 
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  تغيير المفهـو السمبي عف الذات وتكويف مفهـو ايجابي عن، مثبل مساعدة التمميذ عمػى فهػـ

نػػػػػواحي ضػػػػػعف، واألفكػػػػػار الخاصػػػػػة ومػػػػػا يعانيػػػػػ، مػػػػػف ذاتػػػػ، ومشػػػػػكمت، وتبصػػػػػير  بهػػػػػا وتعريفػػػػػ، ب

 اضطرابات انفعالية.

 .تنمية الدافع خاصة دافع التعمـ وخمق الثقة في نفس التمميذ المت خر دراسيا 

  ايجاد العبلقة االيجابية بيف المعمـ والتمميذ المت خر دراسػيا وتشػجيع المعمػـ عمػى فهػـ نفسػية

 التمميذ دواخم،.

 ـ مف مراعاة الجوانب المبهمة لدى التمميذ وذلؾ مف خبلؿ: الت كد مف المعم 

 * عدـ اجهاد التمميذ باألعماؿ المدرسية.

 1* عدـ اثارة المنافسة والمقارنة بين، وبيف زمبلئ،.

* عػػدـ توجيػػ، المػػـو بشػػكل مسػػتمر عنػػدما يفشػػل التمميػػذ المتػػ خر دراسػػيا فػػي تحقيػػق أمػػر مػػا  

 وعدـ المقارنة بين، وبيف زمبلئ،.

 * استخداـ جميع أنواع اإلرشاد النفسي السابقة والبلحقة في تحسيف العممية التعممية.

*  تحسػػػػيف وضػػػػع المعممػػػػيف أي حػػػػل مشػػػػاكل المعممػػػػيف وهػػػػذا يرفػػػػع فعػػػػاليتهـ االنتاجيػػػػة فػػػػي 

 التحصيل الدراسي لدى التبلميذ وذلؾ بػ:

 .تبني مبدأ المفاضمة في القبوؿ لمهنة التربية معمميف ومتعمميف 

  رفع كفاءة االعداد الوظيفي لممعمميف قبل الخدمة ويتمثل فػي الػنقص فػي البػرامج االعداديػة

 النعداـ القرارات االساسية لمفهـو ونظاـ المعمميف في التربية.

                                                 
1
 .013 .اٌّشظغ اٌغاتك  .سعّٟ ػٍٟ ػاتذ   
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 .سد حاجات المعمميف لمبقاء وذلؾ ب نصاؼ المجتمع لممعمـ ماديا ونفسيا واجتماعيا 

 تغمػػب عمػػى المشػػاكل المنهجيػػة المػػؤثرة عمػػى الػػتعمـ تحسػػيف وضػػع الكتػػب المنهجيػػة وذلػػؾ لت

 والتحصيل.

  تػػػػوفر الكتػػػػاب المنهجػػػػي فػػػػي مكانػػػػ، وزمانػػػػ، لممعممػػػػيف والمتعممػػػػيف وطػػػػرح المنهجػػػػي بصػػػػيغ

 1متنوعة سمعية بصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص:

نستخمص ممػا سػمف أف أهميػة وفعاليػة التحصػيل الدراسػي لمتمميػذ تنػدرج وفػق تنميػة شخصػيت، 

هػػػاـ فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ يعبػػػر عػػػف مسػػػتوى أداء التمميػػػذ  ومػػػا تمقػػػا  مػػػف معػػػارؼ وهػػػو كمفهػػػـو 

وخبرات مف خبلؿ البرنامج الدراسي ولكػي يعبػر عنػ، بشػكل جيػد عػف هػذ  الخبػرات والمعػارؼ 

التي تمقاها يجب أف تتوفر في، مجموعة مف الشػروط والعوامػل المحيطػة بػ، تػؤثر فػي تحصػيل 

                                                 
1
 .014 .اٌّشظغ اٌغاتك  .سعّٟ ػٍٟ ػاتذ   
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نها ما هو مرتبط بالمعمـ فػي حػد ذاتػ، كشخصػيت، وأسػموب، فػي التمميذ ولها عبلقة وطيدة ب، وم

طريقػػػة التػػػدريس وكيفيػػػة ايصػػػاؿ المعمومػػػات فػػػي حيػػػث أف رغبػػػة التمميػػػذ واسػػػتعداد  لتحصػػػيل 

تكشػػػػف عػػػػػف مػػػػػدى مقػػػػدار  لممعمومػػػػػات وهػػػػػذا ال يقتصػػػػػر عمػػػػى العمميػػػػػة التعميميػػػػػة المقصػػػػػودة 

يػػػدمج معهػػػا كػػػل المعمومػػػات والموجهػػػة مػػػف طػػػرؼ المدرسػػػة فقػػػط نحػػػو التمميػػػذ بػػػل هنػػػاؾ مػػػف 

 المحصمة بطرؽ غير مقصودة وغير موجهة.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد : 

بعػػػػػػد التطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى الجانػػػػػػب المنهجػػػػػػي وتحديػػػػػػد اشػػػػػػكالية البحػػػػػػث والهػػػػػػدؼ منػػػػػػ، هػػػػػػو سػػػػػػبب 

اختيػػػػػار  واسػػػػػػتعراض لممفػػػػػاهيـ األساسػػػػػػية باإلضػػػػػافة إلػػػػػػى الجانػػػػػب النظػػػػػػري لهػػػػػذا الموضػػػػػػوع 

األدوات المسػػػػػػػػتعممة بهػػػػػػػػدؼ تػػػػػػػػـ التطػػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػػي الػػػػػػػػذي يعتبػػػػػػػػر احػػػػػػػػدى 
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استقصػػػػػػػػػاء المعطيػػػػػػػػػات البلزمػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػاء الموضػػػػػػػػػوع ولتحقػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػر  واإلشػػػػػػػػػكالية 

 المحددة مسبقا.

وقػػػػػػد اعتمػػػػػػدنا فػػػػػػػي بحثنػػػػػػا هػػػػػػػذا عمػػػػػػى توزيػػػػػػع االسػػػػػػػتمارة تحػػػػػػت عنػػػػػػػواف االنترنػػػػػػت وت ثيرهػػػػػػػا 

 العممي عمى التحصيل الدراسي تبلميذ المتوسطة مستغانـ نموذجا.

بػػػػات مػػػػف خػػػػبلؿ ممػػػػ  هػػػػذ  االسػػػػتمارة وبعػػػػدها تبػػػػدأ مرحمػػػػة جمػػػػع بهػػػػدؼ الحصػػػػوؿ عمػػػػى إجا

 المعطيات والمعمومات التي يتـ بواسطتها بناء الموضوع بصورة محددة.

كمػػػػػـ عمػػػػػى قػػػػػرب سػػػػػاحل سػػػػػيدي  00حػػػػػوالي  00شػػػػػرؽ المدينػػػػػة تجػػػػػا  الطريػػػػػق الػػػػػوطني رقػػػػػـ 

 مجدوب  خروبة .

 

 

 

 

 

 

 / التعريف بالمؤسسة المدروسة : 1

عػػػػػػػػػدد  0112شػػػػػػػػػة " تقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي واليػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتغانـ ت سسػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػنة شاتمتوسػػػػػػػػػطة "أحمػػػػػػػػػد بو 

واإلنػػػػػاث  242تمميػػػػػذ مػػػػػف بيػػػػػنهـ الػػػػػذكور  214هػػػػػو  0103ػ  0102المتمدرسػػػػػيف لسػػػػػنة 

 أستاذة. 03أستاذ و  02أستاذ مف ضمنهـ  20أما عدد األساتذة  221
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 01مسػػػػػػاعديف تربػػػػػػػوييف ومقتصػػػػػػد وتضػػػػػػػـ  1تضػػػػػػـ المؤسسػػػػػػة مػػػػػػػدير ومستشػػػػػػار التربيػػػػػػػة و 

اقسػػػػػػػاـ والسػػػػػػػنة  2الثػػػػػػػاني والسػػػػػػػنة الثبلثػػػػػػػة  1اـ سػػػػػػػنة ألػػػػػػػى متوسػػػػػػػط و أقسػػػػػػػ 1قسػػػػػػػـ حيػػػػػػػث 

ورشػػػػػػات وقاعػػػػػػة االنترنػػػػػػت ومكتبػػػػػػة  0مخػػػػػػابر و  0قاعػػػػػػة و  01أقسػػػػػػاـ وتضػػػػػػـ  2الرابعػػػػػػة 

 واحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / تحميل بيانات االستبيان : 2

 ـ جدول توضيح توزيع العينة حسب الجنس : 1

 النسبة المئوية  التكرار  الجنس 

 %12 25 إناث 
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 %21 05 ذكور 

 %011 21 المجموع

ــــق : الخػػػػاص بػػػػالجنس يتبػػػػيف أف نسػػػػبة اإلنػػػػاث بشػػػػكل أكبػػػػر  10مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ  التعمي

 12مقارنػػػػػػة بالػػػػػػذكور مػػػػػػف مجمػػػػػػػوع التبلميػػػػػػذ المسػػػػػػتخدميف لشػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت حيػػػػػػث بمغػػػػػػػت 

وهنػػػػػا يعػػػػػود إلػػػػػى طبيعػػػػػة مجتمػػػػػع البحػػػػػث الػػػػػذي  % 36فػػػػػي حػػػػػيف بمغػػػػػت نسػػػػػبة الػػػػػذكور  %

 جنس اإلناث. يغمب عمى

 يوضل نتائج االستمارة حسب الجنس  : 11الشكل رقم 

مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ الممثػػػػػػل أعػػػػػػبل  يمكػػػػػػف تفسػػػػػػير هػػػػػػذ  النتػػػػػػائج فػػػػػػي شػػػػػػكل دائػػػػػػرة نسػػػػػػبية 

 توضل ما يمي : 

 

 المصدر : مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة   بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة 

 توضيل توزيع الفئة حسب السف  : 22ـ جدول رقم 2

%  36 

%64 

 ذكر

   أنثى
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 النسبة المئوية التكرار  السف 

 % 03.52 01 05ػ  02

 % 20.20 51 03ػ  01

 % 011 21 المجموع

الخػػػػػػاص بالسػػػػػػف أف الفئػػػػػػة التػػػػػػي تتػػػػػػراوح أعمػػػػػػارهـ مػػػػػػا  10مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ  التعميــــــق :

الفئػػػة الغالبػػػة أمػػػا الفئػػػة التػػػي تػػػ تي بعػػػدها  هػػػـ % 20.20والمقػػػدرة نسػػػبتهـ  03ػ  01بػػػيف 

 هـ الفئة األقل. % 28.57وذلؾ بنسبة  15ػ  13والتي يتراوح سنهـ ما بيف 

 توضل نتائج االستمارة حسب السف. : 12الشكل رقم 

 
 المصدر : مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 يوضل توزيع العينة حسب المستوى الدراسي :  : 23جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار  المستوى الدراسي 

 %28,57 

%71,42 

13ـ15  

16 ـ18  
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 % 03.52 01 السنة الثالثة 

 % 20.20 51 السنة الرابعة 

 % 011 21 المجموع

الخػػػػػػاص بالمسػػػػػػتوى الدراسػػػػػػي حيػػػػػػث يتبػػػػػػيف مػػػػػػف  12مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  التعميػػػػػػق :

النسػػػػػػبة لمسػػػػػػنة الرابعػػػػػػة هػػػػػػي الفئػػػػػػة القابمػػػػػػة ( % 20.20خػػػػػػبلؿ قراءتنػػػػػػا لمجػػػػػػدوؿ أف نسػػػػػػبة  

 ( ٌغٕح اٌصاٌصح ٟ٘ ألً ٔغثح.% 28.57في حيف نجد أف نسبة  

 ٠ٛضػ ٔرائط االعرّاسج ؼغة اٌّغرٜٛ اٌذساعٟ. : 13الشكل رقم 

خننالي اٌعننذٚي اٌّّصننً أػننالٖ ٠ّىننٓ ذفغنن١ش ٘ننزٖ إٌرننائط فننٟ شننىً دائننشج ٔغننث١ح ذٛضننػ  ِننٓ

 ِا 5ٍٟ٠

 
 المصدر : مف اعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 توضيل توزيع الفئة حسب المستوى المعيشي. : 24جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المعيشي 

% 71,42 

%28,57 

 السنة الرابعة

 السنة الثالثة
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 % 02.02 00 جيد

 % 20.35 21 متوسط

 % 21 03 ضعيف

 % 011 21 المجموع 

 % 20.35الخػػػػػػػاص بالمسػػػػػػػتوى المعيشػػػػػػػي أف نسػػػػػػػبة  12التعميػػػػػػػق : مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػدوؿ 

 % 41مػػػػػف مجمػػػػػوع أنػػػػػواع العينػػػػػة لػػػػػديهـ مسػػػػػتوى معيشػػػػػي متوسػػػػػط وهػػػػػـ الفئػػػػػة األكثػػػػػر أمػػػػػا 

فمػػػػديهـ مسػػػػتوى معيشػػػػي ضػػػػعيف فػػػػي حػػػػيف نجػػػػد أف بػػػػاقي أفػػػػراد العينػػػػة والتػػػػي تبمػػػػغ نسػػػػبتهـ 

فهػػػػػػػػـ ذات مسػػػػػػػػتوى معيشػػػػػػػػي جيػػػػػػػػد وهػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػود إلػػػػػػػػى أف المسػػػػػػػػتوى المعيشػػػػػػػػي  % 17.14

 المتوسط هو الفئة األكثر مف البقية.

 توضيل النتائج االستمارة حسب المستوى المعيشي : 23الشكل رقم 

 

 الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة.المصدر : مف إعداد 

%17,14 

%42,85 

%40 

 جيد

 متوسط

 ضعيف
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 المحور األول : االنترنت 

 هل تمتمؾ جهاز كمبيوتر في البيت ؟  : 25الجدول 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 24 02 نعـ 

 % 10 22 ال

 % 011 21 المجموع

الػػػػػػذي يبػػػػػػيف مػػػػػػا إذا كػػػػػػاف التمميػػػػػػذ  15التعميػػػػػػق : مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ قراءتنػػػػػػا ألرقػػػػػػاـ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى  % 24يمتمػػػػػؾ جهػػػػػاز كمبيػػػػػوتر فػػػػػي البيػػػػػت فكانػػػػػت اإلجابػػػػػة بػػػػػنعـ بنسػػػػػبة 

دليػػػػػػػل عمػػػػػػػى عػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود جهػػػػػػػاز  % 61وجػػػػػػػود جهػػػػػػػاز كبيػػػػػػػوتر فػػػػػػػي البيػػػػػػػت أمػػػػػػػا نسػػػػػػػبة 

كمبيػػػػوتر فػػػػي البيػػػػت وهػػػػـ النسػػػػبة األكثػػػػر غالبيػػػػة وهػػػػذا راجػػػػع لئلمكانيػػػػات الغيػػػػر متػػػػوفرة مػػػػف 

 خبلؿ األولياء تجا  أبنائها وهذا إف دؿ ف ن، يدؿ عمى ضعف االمكانيات المادية.
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توضػػػػػػيل النتػػػػػػائج حسػػػػػػب مػػػػػػا إذا كنػػػػػػت تمتمػػػػػػؾ جهػػػػػػاز كمبيػػػػػػوتر فػػػػػػي  : 15الشــــــكل رقــــــم 

 البيت.

 
 المصدر : مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 هل أنت موصوؿ بشبكة االنترنت  : 26الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االختيارات 

 % 11 20 نعـ 

 % 21 03 ال

 % 011 21 المجموع

يتبػػػػػيف إذا كػػػػػاف التمميػػػػػذ موصػػػػػوؿ  11مػػػػػف خػػػػػبلؿ مبلحظتنػػػػػا ألرقػػػػػاـ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ  التعميػػػػق :

 بشبكة االنترنت.

دليػػػػػػػل عمػػػػػػػى أنػػػػػػػؾ موصػػػػػػػوؿ بشػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػت وهػػػػػػػي الفئػػػػػػػة  % 11فكانػػػػػػػت االجابػػػػػػػة بػػػػػػػنعـ 

دليػػػػػل عمػػػػػى كػػػػػوف أف التمميػػػػػذ  % 41األكثػػػػػر أمػػػػػا االجابػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت بػػػػػػ ال فكانػػػػػت نسػػػػػبة 

%39 

%61 

 نعم

 ال
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الفئػػػػػػػة األقػػػػػػػل وهػػػػػػػذا راجػػػػػػػع إلػػػػػػػى كػػػػػػػوف أف أهميػػػػػػػة غيػػػػػػػر موصػػػػػػػوؿ بشػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػت وهػػػػػػػي 

 االنترنت تمعب دور كبير في كثرة استخدامها مف طرؼ التبلميذ.

 توضيل النتائج حسب ما إذا كنت موصوؿ باالنترنت  : 16الشكل رقم 

 
 المصدر : مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة.

 ا هي المدة المستغرقة التي تقضيها أماـ جهاز الكمبيوتر ؟ م : 27الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 05.20 00 ساعة 

 % 52.02 21 ساعتيف 

 % 02.02 04 فافوؽ 

 % 011 21 المجموع

%60 

%40 

  نعم

 ال
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ــــــق : الػػػػػػذي يبػػػػػػيف مػػػػػػا إذا كػػػػػػاف التمميػػػػػػذ يقضػػػػػػي مػػػػػػدة  12مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  التعمي

دليػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػى أف التمميػػػػػػػػػذ  % 52.02طويمػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػاـ جهػػػػػػػػػاز الكمبيػػػػػػػػػوتر فوجػػػػػػػػػدنا أف نسػػػػػػػػػبة 

دليػػػػػل عمػػػػػى وجػػػػػود التمميػػػػػذ أمػػػػػاـ  % 27.14يقضػػػػػي مػػػػػدة طويمػػػػػة أمػػػػػاـ الجهػػػػػاز أمػػػػػا نسػػػػػبة 

 % 15.71ة الجهػػػػػػاز أكثػػػػػػر مػػػػػػف سػػػػػػاعتيف وهػػػػػػي نسػػػػػػبة متوسػػػػػػطة فػػػػػػي حػػػػػػيف نجػػػػػػد أف نسػػػػػػب

أقػػػػل نسػػػػبة وهػػػػي ال تتعػػػػدى أقػػػػل مػػػػف سػػػػاعة ادى التبلميػػػػذ وهػػػػذا راجػػػػع إلػػػػى كثػػػػرة انشػػػػغالهـ 

واهتمػػػػػػػامهـ بالواجبػػػػػػػات أدى إلػػػػػػػى اعتمػػػػػػػادهـ بكثػػػػػػػرة عمػػػػػػػى جهػػػػػػػاز الكمبيػػػػػػػوتر باعتبػػػػػػػار هػػػػػػػذا 

 األخير العنصر المهـ في حياة التمميذ وباألحرى بالمجتمع إف صل القوؿ.

توضػػػػػيل النتػػػػػائج حسػػػػػب المػػػػػدة المسػػػػػتغرقة التػػػػػي تقضػػػػػيها أمػػػػػاـ جهػػػػػاز   : 17الشـــــكل رقـــــم 

 الكمبيوتر 

 

 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 هل مكنتؾ االنترنت مف اكتساب خبراتؾ المدرسية ؟  : 28الجدول رقم 

%15,71 

%57,14 

%27,14 

   ساعة

   ساعتين

 فافوق
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 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 % 13.52 23 نعـ 

 % 20.20 00 ال

 % 011 21 المجموع

الػػػػػػذي يبػػػػػػيف إذا مكنػػػػػػت االنترنػػػػػػت التمميػػػػػػذ مػػػػػػػف  13مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  التعميــــــق :

مػػػػػػػػػف التبلميػػػػػػػػػذ  % 13.52اكتسػػػػػػػػػاب خبراتػػػػػػػػػؾ المدرسػػػػػػػػػية فكانػػػػػػػػػت اإلجابػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػنعـ بنسػػػػػػػػػبة 

مكنػػػػػتهـ االنترنػػػػػت مػػػػػف اكتسػػػػػاب خبػػػػػرات مدرسػػػػػية وكانػػػػػت نسػػػػػبة أكبػػػػػر مقارنػػػػػة مػػػػػع التبلميػػػػػذ 

لػػػػذيف يػػػػػروف عػػػػدـ تمكػػػػػيف االنترنػػػػت مػػػػػف اكسػػػػابهـ خبػػػػػرات مدرسػػػػية وكانػػػػػت االجابػػػػة بنسػػػػػبة ا

وهػػػػػي أقػػػػػل نسػػػػػبة وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى أف االنترنػػػػػت لهػػػػػا إيجابيػػػػػات فػػػػػي اكتسػػػػػاب  % 31.42

خبػػػػػرات مدرسػػػػػية باإلضػػػػػافة إلػػػػػى دورهػػػػػا فػػػػػي تحصػػػػػيل المعرفػػػػػي لػػػػػدى التبلميػػػػػذ مػػػػػف ناحيػػػػػة 

 مهارة وخبرة في تحصيم، الدراسي. اكتساب إلى

 

 

 

 

توضػػػػل النتػػػػائج حسػػػػب مػػػػا إذا مكنتػػػػؾ االنترنػػػػت مػػػػف اكتسػػػػاب خبراتػػػػؾ  : 18الشــــكل رقــــم 

 المدرسية.
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 هل تكتفي بالشبكة مرجعا وحيدا ؟  : 19الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 34.28 17 دائما 

 % 55.71 39 أحيانا

 % 11 17 نادرا

 % 111 71 المجموع

الػػػػػذي يبػػػػػيف مػػػػا إذا كػػػػػاف التمميػػػػػذ  18التعميػػػػق : مػػػػػف خػػػػػبلؿ مبلحظتنػػػػا ألرقػػػػػاـ الجػػػػػدوؿ رقػػػػـ 

اٌرال١ِنننننز أؼ١أنننننا ٠ىرفنننننْٛ  ِنننننٓ % 55.71يكتفػػػػػي بالشػػػػػبكة مرجعػػػػػا وحيػػػػػدا فوجػػػػػدنا نسػػػػػبة 

دائّننا ٠ىرفننْٛ  % 34.28تاٌشننثىح ِشظؼننا ٚؼ١ننذا ٚ٘ننٟ اٌف ننح األوصننش فننٟ ؼنن١ٓ ٔعننذ ٔغننثح 

فٙنننٟ ألنننً ف نننح ٠ؼرّنننذْٚ  % 11تاٌشنننثىح وّشظنننغ ٚؼ١نننذ ٚ٘نننٟ اٌف نننح اٌّرٛعنننطح أِنننا ٔغنننثح 

ػٍننننٝ اٌشنننننثىح وٛٔٙننننا ِصنننننذس ٚؼ١نننننذا، ٚ٘ننننزا ساظنننننغ إٌنننننٝ وننننْٛ أْ ِؼظنننننُ اٌرال١ِنننننز ال 

%68,57 

%31,42 

 نعم

 ال
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وّصنننذس ٚؼ١نننذ فٕٙنننان ػنننذج أعنننا١ٌة ٚطنننشق ذغننناػذ اٌر١ٍّنننز فنننٟ ٠ؼرّنننذْٚ ػٍنننٝ اٌشنننثىح 

 ذط٠ٛش ِٓ راذٗ.

 ذٛض١ػ إٌرائط ؼغة ِا إرا وٕد ذىرفٟ تاٌشثىح ِشظؼا ٚؼ١ذا. : 19الشكل رقم 

 

 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 

 

 

 ما هو هدفؾ الرئيسي مف استعمالؾ االنترنت ؟  : 11الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 58.57 41 عممي

 % 41.42 29 تثقيفي

 % 111 71 المجموع

%55,71 

%34,28 

%10 

 دائما

 أحيانا

 نادرا
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يبػػػػػػػػيف أف أغمػػػػػػػػب التبلميػػػػػػػػذ يفضػػػػػػػػموف المواقػػػػػػػػع  11مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػـ  التعميػػػػػػػػق :

وهػػػػػي الفئػػػػػة األكثػػػػػر  % 58.57العمميػػػػػة والتػػػػػي تهػػػػػتـ بالبحػػػػػث العممػػػػػي وهػػػػػي تتػػػػػراوح نسػػػػػبة 

مػػػػف أفػػػػراد العينػػػػة يرتػػػػدوف عمػػػػى اسػػػػتخداـ المواقػػػػع الثقافيػػػػة وتعتبػػػػر  % 41.42بينمػػػػا نسػػػػبة 

 أقل نسبة.

ت فػػػػػػي هػػػػػػذا العصػػػػػػر بوابػػػػػػة مهمػػػػػػة بالنسػػػػػػبة وهػػػػػػذا راجػػػػػػع إلػػػػػػى كػػػػػػوف أف االنترنػػػػػػت أصػػػػػػبح

لمتبلميػػػػػذ وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ تشػػػػػجيعهـ عمػػػػػى اسػػػػػتعمالها فػػػػػي هػػػػػذا الػػػػػزمف الػػػػػذي يتسػػػػػع فيػػػػػ، 

 التطور التكنولوجي والتقدـ العممي.

 

 

 

 

 

ـــــــم  توضػػػػػػػيل النتػػػػػػػائج حسػػػػػػػب الهػػػػػػػدؼ الرئيسػػػػػػػي مػػػػػػػف اسػػػػػػػتعمالؾ لشػػػػػػػبكة  : 11الشـــــــكل رق

 االنترنت.
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 هل مكنتؾ االنترنت مف تطوير معموماتؾ ؟  : 11الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 % 91 63 نعـ 

 % 11 17 ال

 % 111 71 المجموع

الػػػػػذي يبػػػػػيف مػػػػػا إذا مكنتػػػػػؾ االنترنػػػػػت مػػػػػف تطػػػػػوير  11التعميػػػػػق : مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 

مػػػػػف التبلميػػػػػذ الػػػػػذيف مكنػػػػػتهـ االنترنػػػػػت مػػػػػف  % 91معموماتػػػػػؾ فكانػػػػػت نسػػػػػبة التػػػػػي تتػػػػػراوح 

أقػػػػػل كػػػػػػوف أف  % 11تطػػػػػوير معمومػػػػػات التبلميػػػػػػذ وهػػػػػي الفئػػػػػػة االكثػػػػػر بينمػػػػػػا كانػػػػػت نسػػػػػػبة 

 معموماتهـ.التبلميذ لـ تمكنهـ االنترنت مف تطوير 

%58,57 

%41,42 

  علمي

 تثقيفي
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وهػػػػػذا راجػػػػػع إلػػػػػى أف االنترنػػػػػت لهػػػػػا دور مهػػػػػـ وفعػػػػػاؿ فػػػػػي تطػػػػػوير مهػػػػػارات وخبػػػػػرة التبلميػػػػػذ 

وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ تنميػػػػة وتوعيػػػػة فكػػػػر  ب حػػػػدث المعمومػػػػات وذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػق هػػػػذ  الشػػػػبكة 

 المهمة.

: توضػػػػػل النتػػػػػائج حسػػػػػب  11توضػػػػػل النتػػػػػائج حسػػػػػب مػػػػػا الشػػػػػكل رقػػػػػـ  : 11الشـــــكل رقـــــم 

 تطوير معموماتؾ. ما إذا مكنتؾ االنترنت مف

 
 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 

 

 هل ترى ضرورة ربط الشبكة بالمؤسسات التربوية ؟ : 12الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 81 56 نعـ

%90 

%10 

  نعم

 ال
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 % 21 14 ال

 % 111 71 المجموع

الػػػػػػذي يبػػػػػػيف مػػػػػػا إذا كانػػػػػػت هنػػػػػػاؾ  12التعميػػػػػػق : مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ قراءتنػػػػػػا ألرقػػػػػػاـ الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

مػػػػػػف التبلميػػػػػػذ يػػػػػػروف  % 81ضػػػػػػرورة لػػػػػػربط الشػػػػػػبكة بالمؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة فكانػػػػػػت نسػػػػػػبة 

 21ضػػػػػرورة ربػػػػػط الشػػػػػبكة بالمؤسسػػػػػات التربويػػػػػة وهػػػػػي أكثػػػػػر نسػػػػػبة فػػػػػي حػػػػػيف نجػػػػػد نسػػػػػبة 

لشػػػػػػبكة بالمؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة وهػػػػػػي مػػػػػػف التبلميػػػػػػذ وجهػػػػػػة نظػػػػػػرهـ بػػػػػػ ف ال داعػػػػػػي لػػػػػػربط ا %

 أقل نسبة.

وهػػػػػػذا راجػػػػػػع إلػػػػػػى أف معظػػػػػػـ التبلميػػػػػػذ راغبػػػػػػوف فػػػػػػي وجػػػػػػود الشػػػػػػبكة فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات وذلػػػػػػؾ 

كػػػػوف االنترنػػػػت تسػػػػاهـ فػػػػي توعيػػػػة أنفسػػػػهـ وكػػػػذا فػػػػي االنػػػػدماج واإلطػػػػبلع عمػػػػى كػػػػل مػػػػا هػػػػو 

جديػػػػػػػد مػػػػػػػف حيػػػػػػػث التطػػػػػػػور التكنولػػػػػػػوجي لػػػػػػػذا كػػػػػػػاف البػػػػػػػد مػػػػػػػف ربػػػػػػػط المؤسسػػػػػػػات التربويػػػػػػػة 

 كة العنكبوتية. بالشب

 

 

 

 توضيل النتائج حسب ضرورة ربط الشبكة بالمؤسسات التربوية. : 12الشكل رقم 
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 كيف تساعدؾ االنترنت في تعمـ المغات األجنبية ؟  : 13الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 20 04 المطالعة 

 % 54 20 االجتهاد المستمر

 % 011 21 المجموع

ــــق : توضػػػػل لنػػػػا مػػػػا إذا كػػػػاف التمميػػػػذ تسػػػػاعد  االنترنػػػػت  02مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  التعمي

االنترنػػػػػت ولهػػػػػا مػػػػػف التبلميػػػػػذ تسػػػػػاعدهـ  % 20فػػػػػي تعمػػػػػـ المغػػػػػات األجنبيػػػػػة  فكانػػػػػت نسػػػػػبة 

دور كبيػػػػػػر فػػػػػػي تعمػػػػػػـ المغػػػػػػات األجنبيػػػػػػة وذلػػػػػػؾ عػػػػػػف طريػػػػػػق المطالعػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػيف نجػػػػػػد أف 

مػػػػػف التبلميػػػػػذ سػػػػػاعدتهـ االنترنػػػػػت كػػػػػذلؾ فػػػػػي تعمػػػػػـ المغػػػػػات األجنبيػػػػػة وذلػػػػػؾ  % 59نسػػػػػبة 

 باالجتهاد المستمر وكانت أكبر نسبة.

%80 

%20 

 نعم

 ال
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عممػػػػػػػ، وهػػػػػػػذا دليػػػػػػػل عمػػػػػػػى كػػػػػػػوف أف االنترنػػػػػػػت لهػػػػػػػا دور فعػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي مسػػػػػػػاعدة التمميػػػػػػػذ فػػػػػػػي ت

المغػػػػػات األجنبيػػػػػة وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ االجتهػػػػػاد المسػػػػػتمر وكػػػػػذا الرغبػػػػػة فػػػػػي تعممهػػػػػا تسػػػػػاعد 

 المغات األجنبية التمميذ مف اكتساب ثقافة جديدة مف تعمـ هذ  

 ذٛض١ػ إٌرائط ؼغة ِغاػذج االٔرشٔد فٟ ذؼٍُ اٌٍغاخ األظٕث١ح. : 13الشكل رقم 

 

 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 

 

 

 المحور الثاني : التحصيل الدراسي.

 : ىل تحصيمك الدراسي ؟  14الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

%41 

   المطالعة %59

 اإلجتهاد المستمر
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 % 35.71 25 جيد

 % 51 35 متوسط

 % 14.28 11 ضعيف

 % 111 71 المجموع

توضػػػػػػػل لنػػػػػػػا أف مػػػػػػػا إذا كػػػػػػػاف التمميػػػػػػػذ تحصػػػػػػػيم،  14مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  التعميػػػػػػػق :

فكانػػػػػػت التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي  % 51أمػػػػػػا نسػػػػػػبة  % 35.71الدراسػػػػػػي جيػػػػػػد فكانػػػػػػت نسػػػػػػبة 

مػػػػػػػف  % 14.28لػػػػػػػدى التبلميػػػػػػػذ متوسػػػػػػػط وهػػػػػػػي الفئػػػػػػػة الغالبػػػػػػػة فػػػػػػػي حػػػػػػػيف نجػػػػػػػد أف نسػػػػػػػبة 

 التبلميذ في تحصيم، الدراسي ضعيف وهي أقل نسبة.

ف التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي لػػػػػدى التبلميػػػػػذ ينػػػػػدرج وفػػػػػق الػػػػػتعمـ والمثػػػػػابرة مػػػػػف وهػػػػػذا راجػػػػػع كػػػػػوف أ

 أجل أف يكوف عمى دراية ما يحصم، مف معمومات وهكذا الحصوؿ عمى المعرفة .

 

 

 

 

 ذٛض١ػ إٌرائط ؼغة ذؽص١ٍه اٌذساعٟ . : 14الشكل رقم 
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

٘نننً ذٛظنننف اٌّؼٍِٛننناخ اٌرنننٟ ذرؽصنننً ػ١ٍٙنننا فنننٟ ذؽصننن١ٍه اٌذساعنننٟ  : 15الجددددرق رقدددم 

 ؟ 

 إٌغثح اٌّ ٠ٛح اٌرىشاس االؼرّاالخ 

 % 65.71 46 ٔؼُ 

 % 34.28 24 ال

 % 111 71 اٌّعّٛع

ـــــق : يتبػػػػػيف مػػػػػا إذا كانػػػػػت المعمومػػػػػات يوظفهػػػػػا التمميػػػػػذ  15مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ  التعمي

يوظفػػػػػػػوف معمومػػػػػػػاتهـ فػػػػػػػي التحصػػػػػػػيل  % 65.71فػػػػػػػي تحصػػػػػػػيم، الدراسػػػػػػػي فكانػػػػػػػت نسػػػػػػػبة 

الدراسػػػػػػي وكانػػػػػػت أكبػػػػػػر نسػػػػػػبة عمػػػػػػى عكػػػػػػس الػػػػػػذيف ال يوظفػػػػػػوف معمومػػػػػػاتهـ فػػػػػػي تحصػػػػػػيمهـ 

 .% 34.28الدراسي فكانت أقل نسبة تتراوح بػ 

أف التمميػػػػػذ لهػػػػػا دور فػػػػػي توعيػػػػػة وتنميػػػػػة فكػػػػػر  باالجتهػػػػػاد و المثػػػػػابرة مػػػػػف وهػػػػػذا راجػػػػػع كػػػػػوف 

 أجل أف يوظف معمومات، في التحصيل الدراسي.

%35 

%50 

%14 

 جيد

 متوسط

 ضعيف



 دراسة ميدانية بالمتوسطة                                                          اإلطار التطبيقي : 

 

 

118 

توضػػػػػػػػيل النتػػػػػػػػائج حسػػػػػػػػب المعمومػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يتحصػػػػػػػػل عميهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي  : 15الشــــــــكل رقــــــــم 

 تحصيمؾ الدراسي.

 

 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 هل تعتقد أف االنترنت مهمة في تحصيمؾ الدراسي ؟  : 16الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 20.20 51 نعـ 

 % 03.52 01 ال

 % 011 21 المجموع

تبػػػػػيف لنػػػػػا أف مػػػػػػا إذا كانػػػػػت االنترنػػػػػػت مهمػػػػػة فػػػػػػي  01مػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  التعميػػػػػق :

يعتقػػػػػػػػػػدوف أف االنترنػػػػػػػػػػت مهمػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى  % 20.20تحصػػػػػػػػػػيمؾ الدراسػػػػػػػػػػي  فوجػػػػػػػػػػدنا نسػػػػػػػػػػبة 

%65,71 

%34,28 

 نعم

 ال
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 % 28.57التبلميػػػػػذ فػػػػػي تحصػػػػػيمؾ الدراسػػػػػي وهػػػػػي أكبػػػػػر نسػػػػػبة فػػػػػي حػػػػػيف نجػػػػػد أف نسػػػػػبة 

 ال يعتقدوف أف االنترنت مهمة في التحصيل الدراسي.

إلػػػػػى كػػػػػوف أف االنترنػػػػت مهمػػػػػة كونهػػػػػا تسػػػػػاعد عمػػػػػى معرفػػػػة كػػػػػل مػػػػػا هػػػػػو مػػػػػبهـ وهػػػػذا راجػػػػػع 

وغيػػػػػػػػر واضػػػػػػػػل لػػػػػػػػذا يمكننػػػػػػػػا أف نعتبرهػػػػػػػػا عنصػػػػػػػػبل مهػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػي لػػػػػػػػدى 

 التبلميذ.

توضػػػػػيل النتػػػػػائج حسػػػػػب مػػػػػا إذا كانػػػػػت االنترنػػػػػت مهمػػػػػة فػػػػػي تحصػػػػػيمؾ  : 16الشـــــكل رقـــــم 

 الدراسي.

 
 بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ المصدر :

 

 هل االنترنت ترفع مف مستوى تحصيمؾ الدراسي ؟  : 17الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 % 20.20 04 دائما

%71,42 

%28,57 

  نعم

 ال
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 % 25.20 20 أحيانا

 %00.35 14 نادرا

 % 011 21 المجموع

ــــق : الػػػػذي يبػػػػيف مػػػػا إذا كانػػػػت االنترنػػػػت  02مػػػػف خػػػػبلؿ قراءتنػػػػا ألرقػػػػاـ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  التعمي

أف  % 20.20ترفػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتوى التحصػػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػدى التبلميػػػػػػػػػذ فكانػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة 

 % 45.71االنترنػػػػػػػت دائمػػػػػػػػا ترفػػػػػػػػع مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتوى التحصػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف نسػػػػػػػػبة 

مػػػػػا ترفػػػػػع االنترنػػػػػت مػػػػػف مسػػػػػتوى التحصػػػػػيل لػػػػػدى التبلميػػػػػذ وهػػػػػي أغمػػػػػب نسػػػػػبة أمػػػػػا  أحيانػػػػػا

 نادرا ما نجد أف االنترنت ترفع مف مستوى التحصيل لدى التمميذ وهي أقل نسبة.

وهػػػػػػذا راجػػػػػػع إلػػػػػػى التبلميػػػػػػذ معظمهػػػػػػـ يهتمػػػػػػوف باالنترنػػػػػػت كونهػػػػػػا هػػػػػػذ  األخيػػػػػػرة ترفػػػػػػع مػػػػػػف 

التمميػػػػػػذ يعتبػػػػػػر االنترنػػػػػػت الجػػػػػػوهر  مسػػػػػػتوى التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي فغالبيػػػػػػة األحيػػػػػػاف نجػػػػػػد أف

 االساسي الذي يبني ثقافت، عميها وكذا تحصيم، الدراسي.

 

 

ـــــم  توضػػػػػل النتػػػػػائج حسػػػػػب كػػػػػوف االنترنػػػػػت ترفػػػػػع مػػػػػف مسػػػػػتوى تحصػػػػػيمؾ  : 17الشـــــكل رق

 الدراسي.
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

هػػػػػػػل األسػػػػػػػتاذ داخػػػػػػػل القسػػػػػػػـ يػػػػػػػؤثر بشػػػػػػػكل أو بػػػػػػػآخر عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى  : 18الجـــــــدول رقـــــــم 

 تحصيمكـ الدراسي ؟

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 % 35.20 11 نعـ 

 % 02.03 01 ال 

 % 011 21 المجموع

ــــق : تبػػػػيف لنػػػػا مػػػػا إذا كػػػػاف االسػػػػتاذ داخػػػػل القسػػػػـ يػػػػؤثر  02مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  التعمي

أف صػػػػػػرامة  % 35.20بشػػػػػػكا أو بػػػػػػآخر عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى تحصػػػػػػيمكـ الدرسػػػػػػي فوجػػػػػػدنا نسػػػػػػبة 

األسػػػػتاذ تػػػػؤثر إيجابػػػػا عمػػػػى تحصػػػػيل التبلميػػػػذ وتسػػػػاعد فػػػػي تحصػػػػيم، الدراسػػػػي لػػػػدى التمميػػػػذ 

 وكانت ب قل نسبة.

%41,42 

%45,71 

%12,85 

   دائما

 أحيانا

 نادرا



 دراسة ميدانية بالمتوسطة                                                          اإلطار التطبيقي : 

 

 

122 

مػػػػف الجانػػػػب النفسػػػػي حيػػػػث يػػػػدرؾ أف التمميػػػػذ أنػػػػ، سػػػػيجاز وهػػػػذا راجػػػػع إلػػػػى تػػػػ ثير االسػػػػاتذة 

عمػػػػػػى عممػػػػػػ، وهػػػػػػو فػػػػػػي هػػػػػػذ  الحالػػػػػػة مجبػػػػػػر إلػػػػػػى االنتبػػػػػػا  إلػػػػػػى الػػػػػػدروس ممػػػػػػا يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى 

تحصػػػػيم، الجيػػػػد لػػػػذا فاألسػػػػاتذة لهػػػػـ تػػػػ ثير إيجػػػػابي فهػػػػـ قػػػػادريف عمػػػػى إكسػػػػاب التمميػػػػذ نتػػػػائج 

 جيدة تضمف لهـ تحصيل دراسي فعاؿ.

 غة ِا إرا واْ األعرار داخً اٌمغُ ٠ؤشش تشىً ذٛضػ إٌرائط ؼ : 18الشكل رقم 

 أٚ تآخش ػٍٝ ِغرٜٛ اٌرؽص١ً اٌذساعٟ.

 
 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 

ــــــم  مػػػػػػا هػػػػػػو دور األوليػػػػػػاء فػػػػػػي تشػػػػػػجيع وتوعيػػػػػػة أبنػػػػػػائهـ فػػػػػػي رفػػػػػػع مػػػػػػف  : 19الجــــــدول رق

 مستواهـ الدراسي.

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 40.20 12 إيجابي 

%85,71 

%14,28 

 نعم

 ال
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 % 3.52 11 سمبي 

 % 011 21 المجموع

ــــق : تبػػػػيف لنػػػػا مػػػػا التعميػػػػق : مػػػػف خػػػػبلؿ قراءتنػػػػا  04مػػػػف خػػػػبلؿ قراءتنػػػػا لجػػػػدوؿ رقػػػػـ  التعمي

تبػػػػيف لنػػػػا مػػػػا إذا كػػػػاف دور األوليػػػػاء فػػػػي تشػػػػجيع وتوعيػػػػة أبنػػػػائهـ فػػػػي رفػػػػع  04لجػػػػدوؿ رقػػػػـ 

 مستواهـ الدراسي

أْ ٌأل١ٌٚننناء دٚس وث١نننش فنننٟ ذشنننع١غ أتٕنننائُٙ ِنننٓ أظنننً سفنننغ ِنننٓ  % 40.20فكانػػػت نسػػػبة 

ٚ٘ننننٟ ألننننً ٔغننننثح فٕعننننذ أْ ال١ٍننننح ِننننٓ  % 8.57عننننذ أْ ِغننننرٛاُ٘ اٌذساعننننٟ فننننٟ ؼنننن١ٓ ٔ

األ١ٌٚننناء ال ٠شنننعؼْٛ أتٕنننائُٙ فٕعنننذ أْ ِغنننرٛاُ٘ اٌذساعنننٟ ضنننؼ١ف ٚ٘نننزا ساظنننغ إٌنننٝ أْ 

األ١ٌٚننناء ٌٙنننُ دٚس اعاعنننٟ ٚفؼننناي فنننٟ ذٛػ١نننح ٚذشنننع١غ أتٕنننائُٙ ٚرٌنننه ِنننٓ أظنننً أْ ٠ىنننْٛ 

 ذؽص١ٍُٙ ظ١ذ ٌزا ٔغرٕرط أْ األ١ٌٚاء ٌُٙ ذؤش١ش إ٠عاتٟ ػٍٝ أتٕائُٙ.

 

 

 

 

 

 

ذٛضننننػ إٌرننننائط ؼغننننة دٚس األ١ٌٚنننناء فننننٟ ذشننننع١غ ٚذٛػ١ننننح أتٕننننائُٙ  : 19الشددددكل رقددددم 

 ف١شفغ ِٓ ِغرٛاُ٘ اٌذساعٟ.
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 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 هل المشاكل األسرية تؤثر عمى تحصيمؾ الدراسي ؟  : 22الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 % 35.20 11 نعـ 

 % 02.03 01 ال

  % 011 21 المجموع

ـــــــق : الػػػػػػػذي يبػػػػػػػيف مػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػت المشػػػػػػػاكل  01مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ قراءتنػػػػػػػا لمجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  التعمي

ٚ٘نننننننٟ  % 35.20األسػػػػػػػرية تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي لػػػػػػػدى التبلميػػػػػػػذ فوجػػػػػػػدنا أف 

أوثننننش ٔغننننثح وننننْٛ أْ اٌّشنننناوً االعننننش٠ح ذننننؤشش تشننننىً وث١ننننش ػٍننننٝ ِغننننرٜٛ اٌرؽصنننن١ً 

ال ذننننؤشش اٌّشنننناوً ػٍننننٝ  % 11.28اٌذساعننننٟ ٌننننذٜ اٌرال١ِننننز فننننٟ ؼغننننٓ ٔعننننذ أْ ٔغننننثح 

 اٌر١ٍّز ِٓ ؼ١س ذؽص١ٍٗ اٌذساعٟ.

%91,42 

%8,57 

   إيجابي

   سلبي
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ٚ٘نننزا ساظنننغ إٌنننٝ أْ اٌّشننناوً االعنننش٠ح ذنننؤشش عنننٍثا ػٍنننٝ اٌرال١ِنننز ؼ١نننس ٔعنننذ أْ ذؽصننن١ٍٗ 

ٚ٘نننزا تغنننثة اٌّشننناوً ٌنننزا ٚظنننة ػٍنننٝ األ١ٌٚننناء اْ ٠ىنننْٛ ٌٙنننُ دٚس فنننٟ  اٌذساعنننٟ ضنننؼ١ف

 ذعٕة اٌّشاوً أِاَ أتٕائُٙ ِٓ أظً أْ ٠ىْٛ ِغرٜٛ ذؽص١ٍُٙ ظ١ذ.

ذٛضنننػ إٌرنننائط ؼغنننة اٌّشننناوً األعنننش٠ح اٌرنننٟ ذنننؤشش ػٍنننٝ ذؽصننن١ٍه  : 21الشدددكل رقدددم 

 اٌذساعٟ.

 
 مف إعداد الطالبتيف لوافي وردة ػ بمعالـ نورة اعتمادا عمى أداة الدراسة. المصدر :

 

 

 

 

 النتائج عمى ضوء الفرضيات : 

انطبلقػػػػػػا مػػػػػػف النتػػػػػػائج المتحصػػػػػػل عميهػػػػػػا فػػػػػػي الدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة والتػػػػػػي وضػػػػػػعت اعتمػػػػػػادا 

 عمى فرضيات البحث بغرض قياسها عممنا بعض النتائج التي نذكرها فيما يمي : 

%85,71 

%14,28 

 نعم

 ال
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قػػػػػػد تكػػػػػػوف المعمومػػػػػػات التػػػػػػي تقػػػػػػدمها شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت تخػػػػػػدـ البحػػػػػػث  األولــــــى :الفرضــــــية 

 18العممػػػػػػي حيػػػػػػث وجػػػػػػدنا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ النتػػػػػػائج المتحصػػػػػػل عميهػػػػػػا ومػػػػػػا ابتػػػػػػ، الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

حيػػػػػػػػػث أف أغمبيػػػػػػػػػة مبحػػػػػػػػػوثي العينػػػػػػػػػة يتجهػػػػػػػػػوف أف ( % 58.57وكانػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة التحقيػػػػػػػػػق  

االنترنػػػػػػػت العنصػػػػػػػر الجػػػػػػػوهري مػػػػػػػف اكتسػػػػػػػاب خبػػػػػػػرات المدرسػػػػػػػة وفػػػػػػػي نفػػػػػػػس النسػػػػػػػبة مػػػػػػػف 

حيػػػػػػث تؤكػػػػػػد  % 55.71وكانػػػػػػت النسػػػػػػبة  19مفػػػػػػردات العينػػػػػػة المبنيػػػػػػة فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

أف االنترنػػػػػػت ال تكفػػػػػػي كونهػػػػػػا مرجعػػػػػػا وحيػػػػػػدا بػػػػػػل عػػػػػػدة طػػػػػػرؽ أخػػػػػػرى تسػػػػػػاعد التمميػػػػػػذ مػػػػػػف 

 ف يمجػػػػ  إلػػػػى البحػػػػث العممػػػػي ومػػػػا زاد مػػػػف الت كػػػػد مػػػػف الفرضػػػػية هػػػػي المواقػػػػع تكػػػػويف ذاتػػػػ، كػػػػ

التػػػػػي يسػػػػػتخدمها التبلميػػػػػذ أكثػػػػػر فػػػػػي شػػػػػبكة االنترنػػػػػت هػػػػػي المواقػػػػػع العمميػػػػػة وهػػػػػذا مػػػػػا أثبتػػػػػ، 

حيػػػػػػث أف الهػػػػػػدؼ الرئيسػػػػػػي مػػػػػػف ( % 58.57وكانػػػػػػت نسػػػػػػبة التحقيػػػػػػق   11الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

ليػػػػػػل عمػػػػػػى أف لبلنترنػػػػػػت معمومػػػػػػات اسػػػػػػتعماؿ الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة ذو اتجػػػػػػا  عممػػػػػػي وهػػػػػػذا د

متباينػػػػة ومتغيػػػػرة تسػػػػاعد فػػػػي خدمػػػػة البحػػػػػث العممػػػػي وتظهػػػػر هػػػػذ  المعمومػػػػات والنسػػػػب فػػػػػي 

تبػػػػػػيف هػػػػػػذ   63وكػػػػػػاف عػػػػػػدد تكرارهػػػػػػا ( % 91وكانػػػػػػت نسػػػػػػبة التحقيػػػػػػق   11الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

النسػػػػػػػػبة أف االنترنػػػػػػػػت مكنػػػػػػػػت التمميػػػػػػػػذ مػػػػػػػػف تطػػػػػػػػوير معموماتػػػػػػػػ، حيػػػػػػػػث أف المعمومػػػػػػػػة التػػػػػػػػي 

نترنػػػػػػػت تخػػػػػػػدـ البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي فػػػػػػػي تخطػػػػػػػي كػػػػػػػل الصػػػػػػػعوبات والعراقيػػػػػػػل تقػػػػػػدمها شػػػػػػػبكة اال

وهػػػػػي حػػػػػل لجميػػػػػع المشػػػػػاكل التػػػػػي تقػػػػػف فػػػػػي طريػػػػػق البحػػػػػث العممػػػػػي وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى أف 

مبحػػػػػوث مػػػػف أفػػػػػراد  71االنترنػػػػت سػػػػػاهمت بقػػػػدر كبيػػػػػر فػػػػي خدمػػػػػة ودعػػػػـ البحػػػػػث العممػػػػي  

نػػػػػػاث  مػػػػػػف اصػػػػػػل  ولهػػػػػػذا  فػػػػػػرد مػػػػػػف العينػػػػػػة الواقعػػػػػػة محػػػػػػل الدراسػػػػػػة 711العينػػػػػػة  ذكػػػػػػور وا 

 فغف المعمومات التي تقدمها شبكة االنترنت تخدـ البحث العممي.
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هنػػػػػػاؾ دقػػػػػػة بػػػػػػيف االنترنػػػػػػت والتحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي  حيػػػػػػث وجػػػػػػدنا مػػػػػػف  الفرضــــــية الثانيــــــة :

مػػػػػػػػف مفػػػػػػػػردات العينػػػػػػػػة ( % 65.71خػػػػػػػػبلؿ النتػػػػػػػػائج المتحصػػػػػػػػل عميهػػػػػػػػا حيػػػػػػػػث أف نسػػػػػػػػبة  

ظفػػػػػػوف معمومػػػػػػاتهـ فػػػػػػي حيػػػػػػث أف أغمبيػػػػػػة مبحػػػػػػوثي العينػػػػػػة يو  15المبنيػػػػػػة فػػػػػػي جػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ 

تحصػػػػػيمهـ الدراسػػػػػي وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى أف التمميػػػػػذ يجػػػػػد كػػػػػل المعمومػػػػػات التػػػػػي يحتاجهػػػػػا مػػػػػف 

المبنيػػػػػػة فػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ ( % 71.42بحػػػػػػوث عمميػػػػػػة وواجباتػػػػػػ، المنزليػػػػػػة وفػػػػػػي نفػػػػػػس النسػػػػػػبة  

حيػػػػػػػػث أف أغمبيػػػػػػػػة أفػػػػػػػػراد العينػػػػػػػػة يعتقػػػػػػػػدوف أف اإلنترنػػػػػػػػت مهمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػيل  16رقػػػػػػػػـ 

، يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف لبلنترنػػػػػػت فضػػػػػػاء  واسػػػػػػع تنمػػػػػػي ثقافػػػػػػة التمميػػػػػػذ الدراسػػػػػػي فهػػػػػػذا إف دؿ ف نػػػػػػ

وهػػػػػػذا األخيػػػػػػر يصػػػػػػبل تحصػػػػػػيم، الدراسػػػػػػي جيػػػػػػد لػػػػػػذا يمكننػػػػػػا أف نعتبػػػػػػر الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة 

المبينػػػػػة فػػػػػي ( % 45.71عنصػػػػػر مهػػػػػـ وفعػػػػػاؿ لػػػػػدى التبلميػػػػػذ  وفػػػػػي نفػػػػػس النسػػػػػبة كػػػػػذلؾ  

دراسػػػػػي لػػػػػدى حيػػػػػث وجػػػػػدنا أف االنترنػػػػػت ترفػػػػػع مػػػػػف مسػػػػػتوى التحصػػػػػيل ال 17الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 

التبلميػػػػػذ وهػػػػػذا األخيػػػػػر معظمهػػػػػـ يهتمػػػػػوف باالنترنػػػػػت  ولهػػػػػذا فغػػػػػف مػػػػػف خػػػػػبلؿ الفرضػػػػػيات 

المقترحػػػػػػة وجػػػػػػدنا اف هنػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػة بػػػػػػيف االنترنػػػػػػت والتحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي لػػػػػػذا فغػػػػػػف التمميػػػػػػذ 

ف صػػػػػػل القػػػػػػوؿ هػػػػػػي  فػػػػػػي تحصػػػػػػيم، الدراسػػػػػػي يعتبػػػػػػر أف االنترنػػػػػػت هػػػػػػي العػػػػػػرض المهػػػػػػـ وا 

فػػػػي اكتسػػػػاب المعرفػػػػة والخبػػػػرة لمتواصػػػػل مػػػػع شػػػػرائل  الجػػػػوهر األساسػػػػي الػػػػذي يسػػػػتند عميهػػػػا

 المجتمع  وكذا ليكوف تحصيم، جيد وهذا باالعتماد عمى شبكة االنترنت.

 التحقق من الفرضيات : 

قػػػػػػد تكػػػػػػوف المعمومػػػػػػات التػػػػػػي تقػػػػػػدمها شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت تخػػػػػػدـ البحػػػػػػث  الفرضــــــية األولــــــى :

التػػػػػػي تحتويهػػػػػػا شػػػػػػبكة العممػػػػػػي حيػػػػػػث وجػػػػػػدنا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مػػػػػػا توصػػػػػػمنا إليػػػػػػ، أف المعمومػػػػػػات 
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االنترنػػػػػػت تخػػػػػػػدـ البحػػػػػػث العممػػػػػػػي الف التمميػػػػػػذ يجػػػػػػػد كػػػػػػل المعمومػػػػػػػات التػػػػػػي يحتاجهػػػػػػػا مػػػػػػػف 

خػػػػػبلؿ هػػػػػذ  الشػػػػػبكة مػػػػػف بحػػػػػوث عمميػػػػػة وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى صػػػػػدؽ الفرضػػػػػية  فالمعمومػػػػػات 

التػػػػػي تقػػػػػدمها هػػػػػذ  التقنيػػػػػة تعتبػػػػػر الحػػػػػل األسػػػػػمى لحػػػػػل المشػػػػػاكل التػػػػػي تقػػػػػف عػػػػػائق لػػػػػدى 

 عممي مف خبلؿ االعتماد عمى عدة أساليب.التبلميذ فهي تخدـ البحث ال

هنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة بػػػػػيف االنترنػػػػػت والتحصػػػػػل الدراسػػػػػي ألف االنترنػػػػػت لهػػػػػا  الفرضـــــية الثانيـــــة :

تػػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػػابي عمػػػػػػػػػى التحصػػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػػي كونهػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػيمة اتصػػػػػػػػػاؿ وتكػػػػػػػػػويف عبلقػػػػػػػػػات 

اجتماعيػػػػػة عبػػػػػر هػػػػػذ  الشػػػػػبكة وهػػػػػذا دليػػػػػل عمػػػػػى صػػػػػدؽ الفرضػػػػػية ألف التمميػػػػػذ يعتبػػػػػر هػػػػػذ  

العنكبوتيػػػػة فضػػػػاء ثقػػػػافي تسػػػػاعد  فػػػػي تنميػػػػة فكػػػػر  وأداء واجباتػػػػ، عمػػػػى أكمػػػػل وجػػػػ،  الشػػػػبكة

وتبيػػػػاف كػػػػل مػػػػا هػػػػو مػػػػبهـ لػػػػذا فهػػػػو يعتبرهػػػػا جػػػػوهر اساسػػػػي لموصػػػػوؿ إلػػػػى المعرفػػػػة والرفػػػػع 

 مف مستوى تحصيم، الدراسي.

 

 

 

 االقتراحات والتوصيات : 

ػػػػػػػ اسػػػػػػتنادا لمنتػػػػػػائج المتحصػػػػػػل عميهػػػػػػا فػػػػػػي هػػػػػػذا البحػػػػػػث نحػػػػػػاوؿ تقػػػػػػديـ بعػػػػػػض االقتراحػػػػػػات 

والتوصػػػػػػيات التػػػػػػي نتمنػػػػػػى أف يكػػػػػػوف لهػػػػػػا صػػػػػػدى أو تسػػػػػػاهـ ولوبقسػػػػػػط فػػػػػػي حػػػػػػل المشػػػػػػاكل 

 التي تعيق تحصيل التمميذ وت ثير  باالنترنت ومف بيف االقتراحات نجد : 



 دراسة ميدانية بالمتوسطة                                                          اإلطار التطبيقي : 

 

 

129 

لتربويػػػػػة بالشػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػة ػػػػػػ نوصػػػػػي السػػػػػمطنات المعنيػػػػػة بضػػػػػرورة ربػػػػػط كػػػػػل المؤسسػػػػػات ا

 مف أجل مواكبة طرؽ التحصيل العممي الحديثة.

ػػػػػػػ توعيػػػػػػة التمميػػػػػػذ بضػػػػػػرورة االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى نفسػػػػػػ، فػػػػػػي الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المعمومػػػػػػات ألنهػػػػػػا 

 أكثر ثبوتا ورسوخا.

ػػػػػ محاولػػػػة االوليػػػػاء التقػػػػرب مػػػػف أبنػػػػائهـ بفػػػػتل بػػػػاب الحػػػػوار والمناقشػػػػة قصػػػػد الوقػػػػوؼ عمػػػػى 

 .طريقة وأسموب تفكيرهـ

ػػػػػػػػػ ضػػػػػػػػرورة مراقبػػػػػػػػة التبلميػػػػػػػػذ أثنػػػػػػػػاء تعػػػػػػػػاممهـ مػػػػػػػػع الشػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػات 

 التعميمية.

ػػػػػػػػ توعيػػػػػػػة االسػػػػػػػرة ب هميػػػػػػػة التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي ومسػػػػػػػاعدة أبنػػػػػػػائهـ فػػػػػػػي النمػػػػػػػو المعريػػػػػػػف 

 والنجاح الدراسي.

ػػػػػ اجتهػػػػاد التمميػػػػذ فػػػػي الحػػػػرص عمػػػػى تنميػػػػة واكتسػػػػاب معػػػػارؼ وكػػػػل مالػػػػ، اثػػػػر إيجػػػػابي مػػػػف 

 طوير دافعيت، لئلنجاز. الشبكة في ت

 ػ نشر ثقافة البحث العممي باالستفادة مف تقنيات شبكة االنترنت بوسائمها المتعددة.

ػػػػػػػ ضػػػػػػرورة االسػػػػػػتخداـ المسػػػػػػتمر لشػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت بشػػػػػػكل مسػػػػػػتمر مػػػػػػف التبلميػػػػػػذ الكتسػػػػػػاب 

 مهارات البحث عمى الشبكة والحصوؿ عمى معمومات تخدـ البحث العممي.

 فة مدى استخداـ االنترنت في البحث العممي .ػ اجراء دراسات لمعر 

ػػػػػػػ تعمػػػػػػيـ االنترنػػػػػػت فػػػػػػي جميػػػػػػع المؤسسػػػػػػات التربويػػػػػػة وتفعيػػػػػػل دورهػػػػػػا فػػػػػػي جميػػػػػػع االنشػػػػػػطة 

 والتدريس والتقويـ.
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ػػػػػػػػ إجػػػػػػػراء دراسػػػػػػػات لقيػػػػػػػاس أثػػػػػػػر اسػػػػػػػتخداـ الشػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػة عمػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي 

 واكتسابهـ لممهارات.

 ادة مف تقنيات شبكة االنترنت بوسائمها المتعددة.ػ نشر ثقافة البحث العممي باالستف

 ػ توسيع استخداـ االنترنت في صفوؼ األوساط العممية البحثية وخاصة التبلميذ.

ػػػػػػ ضػػػػػرورة وجػػػػػود مواقػػػػػع عمميػػػػػة بشػػػػػكل مسػػػػػتمر لغػػػػػرض الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المعمومػػػػػات التػػػػػي 

 تخدـ البحث العممي.

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص : 

أجريناهػػػػػا عمػػػػػى تبلميػػػػػذ المتوسػػػػػطة "أحمػػػػػد بوشاشػػػػػة" انطبلقػػػػػا مػػػػػف الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة التػػػػػي 

مسػػػػػتغانـ والتػػػػػي كانػػػػػت تحػػػػػت عنػػػػػواف االنترنػػػػػت وت ثيرهػػػػػا العممػػػػػي عمػػػػػى التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي 

حاولنػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ هػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى معرفػػػػػػػة ضػػػػػػػرورة االنترنػػػػػػػت فػػػػػػػي حيػػػػػػػاة التبلميػػػػػػػذ 

لػػػػػى وت ثيرهػػػػػا العممػػػػػي  لػػػػػذا فػػػػػ ف مػػػػػف خػػػػػبلؿ الفرضػػػػػيات البحػػػػػث المتحصػػػػػل عميهػػػػػا توصػػػػػمنا إ
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أف شػػػػبكة االنترنػػػػت جػػػػد مهمػػػػة ذلػػػػؾ كػػػػوف أف التحصػػػػيل الدراسػػػػي لػػػػدى التبلميػػػػذ مسػػػػتعممي 

الشػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػة يتػػػػػػ ثر إيجابػػػػػػا وسػػػػػػمبا فالتمميػػػػػػذ مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مسػػػػػػتوى تحصػػػػػػيم، الدراسػػػػػػي 

 يت ثر بتمؾ المعمومات التي يتمقاها ويستخدمها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص عام : 

عممػػػػػػػي عمػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػي حيػػػػػػػث نسػػػػػػػتخمص ممػػػػػػػا سػػػػػػػبق أف االنترنػػػػػػػت لهػػػػػػػا تػػػػػػػ ثير 

يمكػػػػػػف تسػػػػػػميط الضػػػػػػوء عمػػػػػػى خدمػػػػػػة االنترنػػػػػػت وسػػػػػػبل توظيفهػػػػػػا واالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف تطبيقاتهػػػػػػا 

فػػػػػي البحػػػػػث العممػػػػػي  كمػػػػػا لهػػػػػا دور كبيػػػػػر فػػػػػي التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي ألف مػػػػػف بػػػػػيف العوامػػػػػل 

المػػػػػؤثرة فػػػػػي التحصػػػػػيل والعمميػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػاهـ فيػػػػػ، ومعرفػػػػػة كيفيػػػػػة الوصػػػػػوؿ إليػػػػػ، هنػػػػػاؾ 
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عنكبوتيػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر مصػػػػػدر تػػػػػػدفق دائػػػػػـ لممعػػػػػارؼ والمعمومػػػػػات  فمقػػػػػد عممػػػػػػت الشػػػػػبكة ال

هػػػػذ  الوسػػػػيمة اإلعبلميػػػػة عمػػػػى إعطػػػػاء صػػػػورة إيجابيػػػػة عػػػػف التحصػػػػيل الدراسػػػػي الػػػػذي كػػػػاف 

مػػػػػػػػف أساسػػػػػػػػيات، تحقيػػػػػػػػق المعرفػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يتحصػػػػػػػػل عميهػػػػػػػػا التمميػػػػػػػػذ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ برنامجػػػػػػػػ، 

فػػػػي ظػػػػل تػػػػوفر الشػػػػبكة  المدرسػػػػي وذلػػػػؾ قصػػػػد التكيػػػػف مػػػػع الوسػػػػط والعمػػػػل المدرسػػػػي لكػػػػف

العنكبوتيػػػػػة فػػػػػي المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة أصػػػػػبحنا نبلحػػػػػ  أهميػػػػػة هػػػػػذ  الوسػػػػػيمة عمػػػػػى تبلميػػػػػذ 

 المتوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

General Summary: 

We conclude from the above that the Internet has a 

scientific impact on academic achievement, where it is 

possible to highlight the service of the Internet and how 

to employ it and benefit from its applications in scientific 

research, as it has a great role in the academic 

achievement because among the factors affecting the 
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collection and the processes that contribute to it and 

know how to reach it The network, which is the source of 

a constant flow of knowledge and information, has 

worked this media to give a positive picture of the 

achievement of the school, which was one of the 

essentials to achieve the knowledge obtained by the 

student through his school program in order to adapt to 

the middle and school work However, given the 

availability of the Internet in educational institutions, we 

have noticed the importance of this medium to middle 

school students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة :

وتػػػػػ ثير  العممػػػػػي عمػػػػػى التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي أصػػػػػبل كحوصػػػػػمة قػػػػػوؿ عػػػػػف موضػػػػػوع االنترنػػػػػت 

هػػػػػذا الموضػػػػػوع مػػػػػف الضػػػػػروريات خاصػػػػػة فػػػػػي الوقػػػػػت الػػػػػراهف إذ يعتبػػػػػر مػػػػػف أهػػػػػـ الدراسػػػػػات 

التػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػعى إليهػػػػػػػػػا الطالػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػػل تعممػػػػػػػػػ، لتخطػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػكاؿ 

الصػػػػػعوبات التػػػػػي تعتػػػػػرض مصػػػػػار  التعميمػػػػػي ونظػػػػػرا لمتطػػػػػور العممػػػػػي الػػػػػذي يشػػػػػهد  العػػػػػالـ 
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يػػػػػ، تكنولوجيػػػػػات اإلعػػػػػبلـ واالتصػػػػػاؿ تصػػػػػارعا لػػػػػيس لػػػػػ، مثيػػػػػل مػػػػػع مختمػػػػػف حيػػػػػث تشػػػػػهد ف

المجػػػػاالت االخػػػػػرى بغيػػػػػة تطػػػػوير العمػػػػػـ والبحػػػػػث والمعرفػػػػة ولهػػػػػذا تعتبػػػػػر االنترنػػػػت مػػػػػف أهػػػػػـ 

مصػػػػػػػادر البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي والتطػػػػػػػور المعرفػػػػػػػي نظػػػػػػػرا الحتوائهػػػػػػػا عمػػػػػػػى مختمػػػػػػػف المكتبػػػػػػػات 

هػػػػػذا المبتغػػػػػى الػػػػػذي نبحػػػػػث  العمميػػػػػة والمعرفيػػػػػة بمختمػػػػػف المغػػػػػات وال يمكػػػػػف الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى

عنػػػػػ، إذا بقينػػػػػا بعيػػػػػديف عػػػػػف هػػػػػذ  الوسػػػػػيمة الحديثػػػػػة إذ تعتبػػػػػر عػػػػػامبل أساسػػػػػيا يعتمػػػػػد عميػػػػػ، 

فػػػػػي شػػػػػتى البحػػػػػوث العمميػػػػػة فػػػػػي انجػػػػػاز الدراسػػػػػات والمسػػػػػاهمة فػػػػػي تطػػػػػور البحػػػػػث العممػػػػػي  

فمقػػػػػػػد عممػػػػػػػت هػػػػػػػذ  الوسػػػػػػػيمة اإلعبلميػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة عمػػػػػػػى إعطػػػػػػػاء صػػػػػػػورة لػػػػػػػنمط التحصػػػػػػػيل 

مػػػػف أساسػػػػيات، تحقيػػػػق رابػػػػط المعرفػػػػة التػػػػي تحصػػػػل عميهػػػػا التمميػػػػذ مػػػػف  الدراسػػػػي الػػػػذي كػػػػاف

خػػػػبلؿ برنػػػػامج مدرسػػػػي قصػػػػد تكيفػػػػ، مػػػػع الوسػػػػط والعمػػػػل المدرسػػػػي  يمكػػػػف فػػػػي ظػػػػل وجػػػػود 

الشػػػػػػػػبكة العنكبوتيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة أصػػػػػػػػبحنا نبلحػػػػػػػػ  االثػػػػػػػػر الواضػػػػػػػػل لهػػػػػػػػذ  

هػػػػػذا جعمػػػػػت االنترنػػػػػت الوسػػػػػيمة عمػػػػػى تبلميػػػػػذ المتوسػػػػػطة واتصػػػػػالهـ بهػػػػػا لسػػػػػاعات طويمػػػػػة  ول

الكثيػػػػر مػػػػف أفػػػػراد يتمقػػػػوف المعػػػػارؼ والمعمومػػػػات مفيػػػػدة فػػػػي حيػػػػاتهـ اليوميػػػػة وذلػػػػؾ لتحقيػػػػق 

 طموح، والخروج بمستقبل زاهر.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الببميوغرافيا

 المراجع : 

 الكتب : 

 0434. القػػػػػػاهرة : دار النهضػػػػػػة   2ػػػػػػػ أحمػػػػػػد زكػػػػػػي صػػػػػػالل . عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس التربػػػػػػوي . ط.0

 .1  ص 
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ػػػػػػػ أحمػػػػػػد عبػػػػػػد الخػػػػػػالق . عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس .د.ط. بيػػػػػػروت : دار الجامعيػػػػػػة لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػر  0

 .11. ص 0442

المنػػػػػػػػاهج وطػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػدريس بػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػ البغػػػػػػػػدادي دمحم رضػػػػػػػػى . أهػػػػػػػػداؼ االختبػػػػػػػػارات فػػػػػػػػي2

 .054. ص  0443النظرية والتصنيف. القاهرة : دار الفكر العربي   

ػػػػػػػػ السػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػي قاسػػػػػػػـ . القيػػػػػػػاس والتقػػػػػػػويـ فػػػػػػػي التربيػػػػػػػة والتعمػػػػػػػيـ .د.ط. القػػػػػػػاهرة : دار 2

 .000. ص  0110الكتاب الحديث   

راكػػػػػز المعمومػػػػػات . ػػػػػػ السػػػػػرايرة خالػػػػػد عبػػػػػدو . النشػػػػػر االلكترونػػػػػي وأثػػػػػر  عمػػػػػى المكتبػػػػػات وم5

 .32. ص  0112د.ط. عماف : دار كنوز المعرفة   

. 0ػػػػػػػػ السػػػػػػػرطاوي عػػػػػػػادؿ فػػػػػػػايز   اسػػػػػػػتخداـ الحاسػػػػػػػوب واالنترنػػػػػػػت فػػػػػػػي ميػػػػػػػداف التربيػػػػػػػة.ط.1

 .44ػ  13. ص  0111عماف : دار الشروؽ   

بػػػػػػر إل . عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس التربػػػػػػوي وأسسػػػػػػ، النظريػػػػػػة والتجريبيػػػػػػة . القػػػػػػاهرة : دار خػػػػػػػ السػػػػػػيد 2

 .20. ص  0430العربية .  النهضة

ػػػػػػػ الطػػػػػػاهر سػػػػػػعد إل . عبلقػػػػػػة التفكيػػػػػػر االبتكػػػػػػاري بالتحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي. د.ط. الجزائػػػػػػر : 3

 .23. ص  0441ديواف المطبوعات الجامعية   

باسػػػػل عبػػػػد المحسػػػػف . تػػػػداوؿ المعمومػػػػات عبػػػػر االنترنػػػػت وأثػػػػر  فػػػػي تشػػػػكيل  ػػػػػ القاضػػػػي  4

 .02. ص  0112. عماف : دار الشروؽ   0الوعي في عصر العولمة : ط.

ػػػػػػػػ أودري جػػػػػػػروتس . تقنيػػػػػػػات المعمومػػػػػػػات فػػػػػػػي المكتبػػػػػػػات والشػػػػػػػبكات : د.ط : الريػػػػػػػاض 01

 .035. ص  0444: مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة   
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  المراهقػػػػػػػػػػػة والعبلقػػػػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػػػػية : د.ط . األردف : مكتبػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدوؿ  ي أحمػػػػػػػػػػػدز ػػػػػػػػػػػػ أو 00

 .53  ص  0422العربية   

. ص  0440ػػػػػػػػػػػ بهػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػاهيف . شػػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػػت .د.ط. مصػػػػػػػػػػر : كمتوسايسػػػػػػػػػػف   00

005. 

. عمػػػػػػاف : دار  0ػػػػػػػ بوحنيفػػػػػػة قػػػػػػوبي . االعػػػػػػبلـ والتعمػػػػػػيـ فػػػػػػي ظػػػػػػل ثػػػػػػورة االنترنػػػػػػت : ط.02

 .01. ص  0101الراتب  

يمي دمحم. نطػػػػػػػػػاؽ التحفػػػػػػػػػز المختمفػػػػػػػػػة وعبلقاتهػػػػػػػػػا بالتحصػػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػػي. د.ط. ػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػودخ02

 .001. ص  0112الجزائر : دار الشروؽ   

ػػػػػػ تربػػػػػة عبػػػػػد الفتػػػػػاح ممحػػػػػس. منهجيػػػػػة البحػػػػػوث العمميػػػػػة لمطػػػػػبلب الجػػػػػامعييف. بيػػػػػروت : 05

 .12. ص 0411دار الكتاب المبناني. 

مػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ػػػػػػػػػ جميػػػػػػػػل جميػػػػػػػػل جبػػػػػػػػري   عبػػػػػػػػدلي بػػػػػػػػدر الػػػػػػػػديف كمػػػػػػػػاؿ . الخد01

. 0443الممارسػػػػػػػػة المهنمػػػػػػػػة . القػػػػػػػػاهرة : المكتبػػػػػػػػي العممػػػػػػػػي لمكمبيػػػػػػػػوتر لمنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع   

 .21ص 

ػػػػػػ حجػػػػػاج عبػػػػػد الفتػػػػػاح . بحػػػػػوث ودراسػػػػػات تربويػػػػػة لتمميػػػػػذ التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ .د.ط. الجزائػػػػػر 02

 .01. ص  0425: دار الشروؽ   

بػػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػػت : د.ط ػػػػػػػػػػ حسػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػائع دمحم   عبػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػاطي . تصػػػػػػػػػميـ التعميمػػػػػػػػػي ع03

 .212. ص  0101.القاهرة : دار الجامعة الجديدة   

. بيػػػػػروت : الػػػػػدار العربيػػػػػة 0ػػػػػػ حشػػػػػمت قاسػػػػػـ . االتصػػػػػاؿ أسػػػػػاس النشػػػػػاط العممػػػػػي : ط.04

 .001. ص 0432لمموسوعات   
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.  0112. القػػػػػػػػػاهرة : دار الوي . 0ي . ثقافػػػػػػػػػة االنترنػػػػػػػػػت .ط.يػػػػػػػػػػ حممػػػػػػػػػي خضػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػرا01

 .011ص 

. صػػػػػػحف التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي اسػػػػػػباب، وعبلجػػػػػػ،.د.ط. القػػػػػػاهرة : ػػػػػػػ رسػػػػػػمي عمػػػػػػي عابػػػػػػد00

 .012. ص  0113دار حرير لمنشر والتوزيع  

ػػػػػػ زيػػػػػداف دمحم مصػػػػػطفى . دراسػػػػػة سػػػػػيكولوجية التربػػػػػوي لتبلميػػػػػذ التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ . الجزائػػػػػر 00

 .22. ص  0430: ديواف المطبوعات الجامعية   

ة االنترنػػػػػت فػػػػػي المكتبػػػػػات العربيػػػػػة : ػػػػػػ زيػػػػػف الػػػػػديف   دمحم عبػػػػػد الهػػػػػادي . اسػػػػػتخداـ شػػػػػبك02

 .025. ص  0445د.ط. القاهرة : المكتبة األكاديمية   

ػػػػػػػ سػػػػػػالـ دمحم صػػػػػػبلح. العصػػػػػػر الرقمػػػػػػي وثػػػػػػورة المعمومػػػػػػات : د.ط. القػػػػػػاهرة : دار الفكػػػػػػر 02

 .50. ص 0444. عماف : دار وائل لمنشر والتوزيع   

. األردف : كميػػػػػػػة 0ربػػػػػػػوي. ط.ػػػػػػػػ سػػػػػػػبع أبػػػػػػػو ليػػػػػػػدا. مبػػػػػػػادئ القيػػػػػػػاس النفسػػػػػػػي والتقيػػػػػػػيـ الت05

 .004. ص  0435التربية الجامعية األردنية  

. بيػػػػػػروت : دار 0ػػػػػػػ سػػػػػػيد حسػػػػػػف  فػػػػػػاروؽ . االنترنػػػػػػت الشػػػػػػبكة الدوليػػػػػػة لممعمومػػػػػػات : ط.01

 .04. ص 0442الراتب الجامعية   

أسػػػػػباب، وطػػػػػرؽ مواجهتػػػػػ،.  ػػػػػػ شػػػػػحاذ  عمػػػػػي صػػػػػالل. دراسػػػػػة ظػػػػػاهرة التخمػػػػػف المدرسػػػػػي :02

 .21. ص 0431قسنطينة : ديواف المطبوعات الجامعية  

ػػػػػػػػ صػػػػػػػوفي عبػػػػػػػد المطيػػػػػػػف . المعمومػػػػػػػات االلكترونيػػػػػػػة واالنترنػػػػػػػت فػػػػػػػي المكتبػػػػػػػات .د.ط. 03

 .25. ص 0110الرياض : مطبوعات جامعة منتوري   
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ػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػرؼ دمحم سػػػػػػػػػيف . عمػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس القياسػػػػػػػػػي .د.ط. بيػػػػػػػػػروت : دار العمػػػػػػػػػـ لممبليػػػػػػػػػيف 04

 .11  ص  0430

ػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػد   دمحم . االتصػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػت : د.ط. القػػػػػػػػػاهرة : عػػػػػػػػػالـ 21

 .05. ص  0112الكتب   

وي. القيػػػػػػػاس والتخػػػػػػزيف فػػػػػػي التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ. د.ط. بيػػػػػػػروت : اػػػػػػػ عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف العيسػػػػػػ20

 .04. ص  0422دار النهضة العربية  

فػػػػػػي التربيػػػػػػة وعمػػػػػػـ الػػػػػػنفس : د.ط. الجزائػػػػػػر : الطباعػػػػػػة  ػػػػػػػ عبػػػػػػد القػػػػػػادر بػػػػػػف دمحم. دروس20

 .20. ص 0421الشعبية  

ػػػػػػ عبػػػػػد المعطػػػػػي جمػػػػػاؿ. االنترنػػػػػت : د.ط. القػػػػػاهرة :" مطػػػػػابع كتػػػػػب المصػػػػػري حػػػػػديث   22

 .003. ص  0442

. 0ػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػد الوهػػػػػػػػاب  مصػػػػػػػػطفى رضػػػػػػػػى. االنترنػػػػػػػػت طريػػػػػػػػق المعمومػػػػػػػػات السػػػػػػػػريع . ط.22

 .51. ص  0441القاهرة : مطمع الكتب المصري الحديث  

ػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػار بحػػػػػػػػػوش  دمحم محمػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػذئبات. منػػػػػػػػػاهج البحػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػي وطػػػػػػػػػرؽ إعػػػػػػػػػداد 25

 .01. ص 0112. الجزائر : ديواف المطبوعات الجامعية . 2البحوث. ط.

ػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػر حمػػػػػػػػداوي  العربػػػػػػػػي بػػػػػػػػف داود. دور االنترنػػػػػػػػت فػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػالي. 21

 .05. ص 0100الجزائر : دار حدفاء لمنشر والتوزيع  

ػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػوض النوايػػػػػػػػػة  غالػػػػػػػػػب. االنترنػػػػػػػػػت والنشػػػػػػػػػر االلكترونػػػػػػػػػي : الكتػػػػػػػػػب االلكترونيػػػػػػػػػة 22

 .03. ص 0101.عماف : دار صفاء لمنشر والتوزيع  0.ط.
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ػػػػػػ عػػػػػوض النوايسػػػػػة  غالػػػػػب. خػػػػػدمات المسػػػػػتفديف مػػػػػف المكتبػػػػػات ومراكػػػػػز المعمومػػػػػات : 23

 .031ػ  032. ص 0111. عماف دار الصفاء لمنشر والتوزيع   0ط.

. البحػػػػػػث الػػػػػػذكي فػػػػػػي شػػػػػػبكة االنترنػػػػػػت  ترجمػػػػػػة عبػػػػػػد المجيػػػػػػد لغػػػػػػزة ف تشػػػػػػيرؿ ػػػػػػػ غولػػػػػػد24

 .11. ص 0110د.ط. الرساض : مكتبة فهد الوطنية. 

. ص 0112ػػػػػػػػ فتحػػػػػػػي دمحم. االنترنػػػػػػػت شػػػػػػػبكة العجائػػػػػػػب.د.ط. القػػػػػػػاهرة : دار المطػػػػػػػائف  21

00. 

عييف  ػػػػػػػػ قنيعػػػػػػػة   دمحم أحمػػػػػػػد. تطبيقػػػػػػػات االنترنػػػػػػػت: د.ط. القػػػػػػػاهرة : دار الراتػػػػػػػب الجػػػػػػػام20

 .02. ص 0442

ػػػػػػػ لػػػػػػيس رشػػػػػػيد   جػػػػػػابر عبػػػػػػد الحميػػػػػػد . االسػػػػػػس العامػػػػػػة لمتػػػػػػدريس .د.ط بيػػػػػػروت : دار 20

 .021. ص  0432النهضة العربية   

. بيػػػػػػػػروت : معهػػػػػػػػػد 0ػػػػػػػػػ دمحم العػػػػػػػػامري   فػػػػػػػػػاروؽ . الشػػػػػػػػبكة العالميػػػػػػػػة لممعمومػػػػػػػػػات : ط.22

 .01. ص  0442ناصر لدراسات االلكترونية   

. التحصػػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػػي .د.ط. الريػػػػػػػػػاض : دار الصػػػػػػػػػوفية  ػػػػػػػػػػ دمحم بػػػػػػػػػف معجػػػػػػػػػب الحامػػػػػػػػػد22

 .45. ص  0115لمنشر والتوزيع   

ػػػػػػػػ دمحم جػػػػػػػبلؿ . القيػػػػػػػاس النفسػػػػػػػي : المقيػػػػػػػاس واالختبػػػػػػػارات .د.ط. القػػػػػػػاهرة : دار الفكػػػػػػػر 25

 .025. ص  0435العربي 

ػػػػػػػػ دمحم رفعػػػػػػػت رمضػػػػػػػاف   دمحم سػػػػػػػميماف شػػػػػػػعاؿ . أصػػػػػػػوؿ التربيػػػػػػػة وعمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس .د.ط. 21

 .24. ص 0432دار الفكر العربي   القاهرة : 
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ػػػػػػ دمحم زيػػػػػاد حمػػػػػداف . التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي : مفػػػػػاهيـ حػػػػػوؿ مشػػػػػاكل مػػػػػف سمسػػػػػمة المكتبػػػػػة 22

 .23. ص  0441السريعة .د.ط. عماف : دار التربية الحديثة   

ػػػػػػػػػ محمػػػػػػػػود طػػػػػػػػارؽ عبػػػػػػػػاس . المكتبػػػػػػػػات الرقميػػػػػػػػة وشػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػت . د.ط. القػػػػػػػػاهرة : 23

 .20. ص  0112شر والتوزيع   المركز األصيل لمطبع والن

ػػػػػػ مصػػػػػر عػػػػػدناف زاهػػػػػر   زهػػػػػراف عمػػػػػر عػػػػػدناف . التعممػػػػػي عػػػػػف طريػػػػػق االنترنػػػػػت .د.ط. 24

 .02. ص  0113عماف : دار زاهر   

ػػػػػػ مصػػػػػطفى زيػػػػػداف . دراسػػػػػة سػػػػػػيكولوجية تربويػػػػػة لتمميػػػػػذ التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ . د.ط. الجزائػػػػػػر 51

 .01. ص  0423: دار الشروؽ . 

خر الدراسػػػػػػي وطػػػػػػرؽ عبلجػػػػػ، . الجزائػػػػػػر : دار الغػػػػػػرب . ػػػػػػ منصػػػػػػور مصػػػػػػطفى   الػػػػػت ا50

 .12. ص  0442

ػػػػػػ نبيػػػػػل عبػػػػػد الهػػػػػادي . القيػػػػػاس والتكنولوجيػػػػػا التربػػػػػوي واسػػػػػتخدام، فػػػػػي مجػػػػػاؿ التػػػػػدريس 50

 .50. ص  0444الصحفي . عماف : دار وائل لمنشر والتوزيع   

ة ػػػػػػػػ هونيكػػػػػػػوت   جبػػػػػػػري   ترجمػػػػػػػة األيػػػػػػػػوبي عمػػػػػػػر . مبػػػػػػػادئ االنترنػػػػػػػت طريقػػػػػػػة سػػػػػػػػريع52

 .01. ص  0442. األردف : دار الكتاب    0وسهمة لمتعمـ : ط.

 المعاجم : 

ػػػػػػػػػ أنطػػػػػػػػواف نعمػػػػػػػػة. المنجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة المعاصػػػػػػػػرة  بيػػػػػػػػروت : دار المشػػػػػػػػرؽ  55

 .024. ص 0111

ػػػػػػػػػ ايمػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػامراني. مصػػػػػػػػادر المعمومػػػػػػػػات االلكترونيػػػػػػػػػة وت ثيرهػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى المكتبػػػػػػػػػات. 51

 .10. ص 0442. 0.ع 02المجمة العربية لممعمومات.  ـ 
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ػػػػػػػ عػػػػػػامر ابػػػػػػراهيـ فنػػػػػػد بمجػػػػػػي   المعجػػػػػػـ الموسػػػػػػوعي لتكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات واالنترنػػػػػػت. 52

 .23. ص 0112عماف : دار المسيرة لمنشر والتوزيع  

. ص 0422ػػػػػػػػ فػػػػػػػاخر عاقػػػػػػػل. معجػػػػػػػـ عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس . بيػػػػػػػروت : دار العمػػػػػػػـ لممبليػػػػػػػيف  53

04. 

 ـ الرسائل الجامعية : 

بػػػػػػػػػوادبي االنترنػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػدور الثقافػػػػػػػػػة الجزائريػػػػػػػػػة : مقاربػػػػػػػػػة سوسػػػػػػػػػيو ػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػعباف جمػػػػػػػػػاؿ. 54

 .25. ص 0112معموماتية. مذكرة ماجستير في عمـ المكتبات. قسنطينة. 

ػػػػػػ صػػػػػػباح براهيمػػػػػػي . منظومػػػػػة االنترنػػػػػػت فػػػػػػي المؤسسػػػػػة الجامعيػػػػػػة وعبلقتهػػػػػػا باألهػػػػػػداؼ 11

. 0112. التنظيميػػػػػة. مػػػػػذكرة مكممػػػػػة لنيػػػػػل شػػػػػهادة ماجسػػػػػتر فػػػػػي عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع . الجزائػػػػػر

 .01ص 

ػػػػػػ معراجػػػػػي فاطمػػػػػة. الجماعػػػػػات االفتراضػػػػػية فػػػػػي فضػػػػػاء االنترنػػػػػت. مػػػػػذكرة لنيػػػػػل شػػػػػهادة 10

.01. ص 0111ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع. الجزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر : 
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